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Lähtökohdat, yleiskuvaus - Suunnittelualue sijoittuu Hyrylän keskustaajaman 

luoteisreunaan, Hämeentien varteen. 
- Suunnittelualueen koko on noin 28 ha.  
- Etäisyys Hyrylän kuntakeskuksesta on vajaa kaksi 
kilometriä. 
- Alue sijoittuu olemassa olevan tiiviin 
yhdyskuntarakenteen reuna-alueelle 
- Alue sijoittuu pohjois-eteläsuunnassa olevan 
yhdyskuntarakenteen lomaan.  Idässä on 
viheraluepainoitteinen Nummenkankaan kolmio, 
lännessä noin 0,5 km2 laajuinen peltoalue. 
- Lähimpään alakouluun ja päiväkotiin on matkaa puoli 
kilometriä, seuraavaan alakouluun kilometri.  
Yläkouluun vajaa 2 km. 
- Lähipalvelut sijoittuvat ensisijassa kuntakeskukseen, 
alueen laidalla, Hämeentien varressa on 
kioski/lounasravintola.  

Ratkaisu, yleiskuvaus - Alue on suunniteltu pientalokäyttöön. 
- tehokkaampi pientalorakentaminen sijoittuu 
Hämeentien ja itä-länsisuuntaisen kokoojatien varteen. 
- Alueen itäosaan, Hämeentien varteen on osoitettu 
kaupallisia palveluita. 
- Alueelle on osoitettu paikka päiväkodille. 
- Vesitorninmäkeä varattu virkistyskäyttöön 
- Alueen poikki itä-länsisuunnassa on osoitettu 
kokoojatie, joka varautuu alueen laajentumiseen 
länteen päin, aluetta on kytketty olevaan katuverkkoon 
pohjoisessa ja mahdollistettu kytkentä etelään 
- Alueen sisäinen katuverkko jäsentyy verkkomaisena. 

Mitoitukset 
AO-tontit 71 49 80 
ka AO-tontti 1000 m2, 

et=0,25 
1000 m2, 
et=0,25 

700 m2, 
et=0,375 

AP-asunnot 100 - 150 150 - 200 400 - 500 
ka AP-tontti 3500 m2, 

et=0,4 
5500 m2, 
et=0,40 

5700 m2, 
et=0,50 

asukkaat noin 600 
asukasta, ½ AO 
ja ½ AP 

noin 600 
asukasta, 1/4 AO 
ja 3/4 AP 

noin 1300 
asukasta, , 1/4 
AO ja 3/4 AP 

työpaikat 200 200 200 
asukkaat+työpaikat/ha 28 29 55 
korttelialueen osuus 50% 47% 63% 
viheralueita 29% (8 ha) 31% (8,5 ha) 12% (3 ha) 
aluetehokkuus 0,16 0,15 0,28 
 

pohjolaj
Konekirjoitusteksti
Liite 1



Vaihtoehtojen 
vertailu ja 
vaikutusarvioin
ti 

VE 1 Omakotialue 

 

VE 2 Pientaloalue 

 

VE 3 Pientalokylä 

 
 piste

ytys 
selite piste

ytys 
selite piste

ytys 
selite 

 
Väestön rakenne ja kehitys kaava- ja lähialueella 
Väestön 
vastaanottamin
en 

++ 600 asukasta ++ 600 asukasta +++ 1300 asukasta 

Tarkoituksenmu
kainen sijainti 

++ Sijoittaa väestöä 
keskustaajaman 
yhteyteen, 
keskustaajaman 
jalankulun 
reunavyöhykkeell
e, Hämeentien 
varteen. 

++ Kuten ve1. +++ Kuten ve1 ja 
ve2, kompensoi 
lisäksi 
ympäristön 
väljyyttä ja 
tarjoaa 
paikallisen 
solmukohdan. 

Väestön 
rakenne ja 
kehitys 
lähialueella 

+ Uusia 
lapsiperheitä. 
Täydentää 
väestön 
ikärakennetta. 
Alueen 
asukaspohjaa 
täydentävää 
rakentamista.  

++ Kuten ve1. 
Monipuolistaa 
lisäksi jonkin 
verran 
lähialueiden 
omakotivaltaista 
asutusta. 

+++ Kuten ve1, 
mutta: 
Täydentää 
merkittävästi 
väestön 
ikärakennetta. 
Kompensoi 
naapurialueiden 
itään ja länteen 
asukaspohjaa. 
Monipuolistaa 
lähialueiden 
omakotivaltaista 
asutusta. 

Yhdyskuntarakenne 
Suhde Hyrylän 
keskustaan 
(etäisyys 
alueelta vajaa 2 
km) 

++ Hyrylän 
keskustaajaman 
täydentämistä 
kevyellä 
liikenteellä 
saavutettavalla 
etäisyydellä 

++ Kuten ve1. +++ Kuten ve1 ja 
ve2, mutta 
Hyrylän 
keskustaajaman 
merkittävää 
täydentämistä. 

Osana Hyrylän 
keskustaajaman 
koillislohkoa 

++ Täydentää 
Hyrylän 
keskustaajaman 
koillislohkoa 

++ Kuten ve1. +++ Kuten edelliset, 
lisäksi 
tasapainottaa 
keskustaajaman 
rakennetta 

pohjolaj
Konekirjoitusteksti
Liite 2



länteen, tukee 
keskustaajaman 
roolia 
keskustaajaman
a. 

Sijainti 
yhdyskuntarake
nteessa, 
yhdyskuntarake
nteen 
täydentäminen 
ja 
eheyttäminen 

++ Täydentää olevaa 
yhdyskuntarakenn
etta 

++ Kuten ve1. +++ Kuten ve1 ja 
ve2, lisäksi luo 
solmukohtaa 
tulevalle sekä 
kompensoi 
Hämeentien 
itäpuolen väljää 
rakennetta. 
Omakotitonttien 
keskikoko vastaa 
suunnittelualue
en eteläpuolisen 
alueen 
tonttikokoa.  

Olevan 
yhdyskuntarake
nteen 
hyödyntäminen
, tiestö 

+ Hyödyntää jonkin 
verran sijainnin 
Hämeentien 
varressa 

+ Kuten ve1. +++ Hyödyntää 
keskeisen 
sijainnin 
Hämeentien 
varressa myös 
tulevaa 
rakennetta 
ennakoiden 

Olevan 
yhdyskuntarake
nteen 
hyödyntäminen
, katuverkko 

+ Kytkeytyy olevaan 
katuverkkoon, 
pohjoisessa ja 
etelässä. Kytkös 
pohjoiseen 
mutkikas, etelään 
kytkentöjä vain 
yksi 

++ Kuten ve1, 
mutta kytkös 
pohjoiseen 
selkeä. 

+++ Kuten ve2,  
muodostaa 
etelään 
verkkomaista 
rakennetta, 
kytkentöjä 
kolme 

Olevan 
yhdyskuntarake
nteen 
hyödyntäminen
, 
kunnallistekniik
ka 

+ Kytkeytyy olevaan 
viemärin 
runkolinjaan ja 
hyödyntää sitä. 

+ Kytkeytyy 
olevaan 
viemärin 
runkolinjaan ja 
hyödyntää sitä. 

+ Kytkeytyy 
olevaan 
viemärin 
runkolinjaan ja 
hyödyntää sitä. 

Tulevan 
yhdyskuntarake
nteen 
mahdollistamin
en 

- Varaa 
kokoojatieyhteyde
t länteen ja 
pohjoiseen.  
Länteen 
suuntautuva  
kokoojatie 
suuntautuu kohti 
alavaa 

++ Varaa 
kokoojatieyhtey
det länteen ja 
pohjoiseen. 
Mahdollistaa 
laajenemissuun
nan länteen ja 
täydentymissuu
nnan 

+++ Kuten ve2, 
lisäksi tekee 
solmukohdan 
tulevalle 
kasvulle. 



peltoaluetta, ei 
optimaalinen 
rakenteen 
jatkamisen 
kannalta. 
Pohjoinen yhteys 
mutkallinen.  
Laajeneminen 
länteen ja 
pohjoiseen jonkin 
verran 
haasteellista.  
 

pohjoiseen. 

Alueen luonne, kaupunkirakenne, kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö sekä kaupunki- ja 
taajamakuva 
Alueen luonne, 
omaleimaisuus, 
kaupunkirakenn
e 

 Perusomakotialue
, joka on 
kaupunkirakentee
llisesti osin 
jäsentymätön. 
Alueelle luonnetta 
tuo 
rakentamisentapa
:  kaksikerroksista 
omakotitaloa ja 
englantilaistyyppis
tä kaksikerroksista 
rivitaloa. 

+ Pientaloaluetta, 
jossa omaa 
luonnettaan 
tuovat selkeä 
katuverkko sekä 
rakentamisenta
pa:  
kaksikerroksista 
omakotitaloa ja 
englantilaistyyp
pistä 
kaksikerroksista 
rivitaloa. 

+++ Omaleimainen, 
tunnistettava, 
vahvan imagon 
omaava urbaani 
pientalokylä, 
”Tuusulan 
Kartanonkoski”, 
joka hakee 
samalla 
vertauskohtia 
historiallisista 
rakennetuista 
ympäristöistä.  
 
Selkeä, alueen 
painopistettä 
korostava, 
topografiaa 
huomioiva, 
toimintojen 
sekoittumista 
suosiva rakenne. 

Kulttuurinen ja 
sosiaalinen 
ympäristö 

 Perusomakotialue
tta, joka ei 
poikkea 
tunnistettavasti 
kunnan muista 
alueista. 
Luonnonympärist
ö painottuu 
kohtaamispaikkan
a 
palvelukortteleide
n ohella. Yhteisöt 
muodostuvat 
kunkin 

+ Kuten ve1, 
mutta enemmän 
pientaloihin 
painottuen, ja 
ympäristön 
tarjontaa 
monipuolistaen. 
Selkeä 
perusrakenne 
luo jonkin 
verran 
edellytyksiä 
koko aluetta 
koskevaan 

+++ Rikastaa kunnan 
aluetarjontaa 
tunnistettavalla, 
samaistuttavalla 
paikalla. 
Sekoittunut 
rakenne ja 
monipuolinen 
asuntokanta 
tarjoavat 
monimuotoisen, 
kulttuurisen ja  
sosiaalisen 
rikkaan 



tonttikadun 
varaan. 

identifikaatioon, 
yhteisönmuodos
tukseen, mitä 
heikentää 
kuitenkin alueen 
omaleimaisuude
n puute. 

ympäristön. 
Alue tarjoaa 
mahdollisuuksia 
yhteisöllisyyden 
kokemukseen.  

Katuverkko, 
selkeys ja 
joustavuus 

- Katuverkko jonkin 
verran 
jäsentymätön. 
Rakenne 
painottaa 
yksipuolista 
asuinkäyttöä.  

++ Selkeä 
katuverkko luo 
edellytykset 
ve1:a 
monipuolisemm
alle , aikaa ja 
muutoksia 
kestävälle 
kaupunkirakent
eelle, 
asuinkortteleihi
n voi sijoittua 
tarvittaessa 
myös paikallista 
asuinalueelle 
soveltuvaa 
yrittämistä ja 
palveluja. 

++ Selkeä ja 
topografiaa 
huomioiva, sekä 
lähialueisiin 
monipuolisesti 
kytkeytyvä 
katuverkko luo 
edellytykset 
monipuoliselle, 
aikaa ja 
muutoksia 
kestävälle 
kaupunkirakente
elle, 
asuinkortteleihi
n voi sijoittua 
tarvittaessa 
myös paikallista 
asuinalueelle 
soveltuvaa 
yrittämistä ja 
palveluja. 
Joissakin kohdin 
katuverkon 
pelkistämisvaraa
. 

Korttelialueet, 
käytettävyys ja 
joustavuus 

 Korttelialueet 
paikoin 
tarpeettoman 
monimuotoisia, 
kooltaan ja 
muodoltaan 
haasteellisia, mikä 
syö niiden 
käytettävyyttä. 
Hämeentien 
varren 
liiketoimintaan 
varatut alueet 
hyvää kokoa. 

++ Selkeät, hyvän 
kokoiset 
korttelialueet, 
topografiaa 
huomioiden 
käytettävyys ja 
joustavuus 
olisivat vieläkin 
paremmat. 

++ Pääsääntöisesti 
selkeät, hyvän 
kokoiset 
korttelialueet, 
joita topografian 
huomiointi vielä 
parantaa. 
Joissakin kohdin 
kortteleiden 
väljentäminen 
voisi lisätä 
niiden 
joustavuutta ja 
vähentäisi 
käytön 
haasteita.  

Kaupunki- ja 
taajamakuva 

 Perusomakotialue
tta, jota kohentaa 

+ Peruspientaloal
uetta, jota 

+++ Luo 
omaleimaista 



rakentamisentapa
: Kaksikerroksista 
omakotitaloa ja 
englantilaistyyppis
tä kaksikerroksista 
rivitaloa. 
Katuverkon  
pienipiirteisyys voi 
luoda paikoittain 
miellyttäviä 
näkymiä. 
Kokonaiskuvaa 
heikentää 
rakenteen 
jäsentymättömyys
. 

kohentaa 
rakentamisenta
pa: 
Kaksikerroksista 
omakotitaloa ja 
englantilaistyyp
pistä 
kaksikerroksista 
rivitaloa. 
Katuverkon 
selkeys tarjoaa 
selkeyttä myös 
katukuvaan, 
toisaalta katujen 
suoraviivaisuus 
voi paikoittain 
luoda 
yksitoikkoista 
katukuvaa. 
 

pientalokylää. 
Kaksikerroksista 
omakotitaloa ja 
englantilaistyyp
pistä 
kaksikerroksista 
rivitaloa. 
Keskeisillä 
kohdin käytössä 
myös kolmas 
kerros, 
kaupunkikuvaa 
rikastavin 
ikkunalyhdyin. 
Liikerakentamist
a asuintalojen 
pohjakerroksess
a, ei niinkään 
peltomarket-
ratkaisuna. 
Kaartuvat kadut 
luoivat 
edellytyksiä 
päättyville 
katunäkymille. 

Eri 
väestöryhmien 
huomiointi 
(mm. lapset, 
vanhukset, 
vammaiset) 

 Alueella on 
perusedellytykset 
lähipalveluille ja 
palvelujen 
saavutettavuutta 
kävellen, pyörällä 
ja 
joukkoliikenteellä. 
Katuverkon 
umpikujat voivat 
luoda paikoin 
rauhallisempaa 
katuympäristöä, 
mutta myös 
heikentää 
saavutettavuutta.   

+ Kuten ve1, 
mutta 
katuverkko luo 
hivenen 
paremmat ja 
joustavammat 
mahdollisuudet 
liikkumismuotoj
en 
monipuolisuudel
le. 

++ Tiivis rakenne 
tukee 
vahvemmin 
lähipalvelujen 
täydentymistä ja 
järjestämistä, 
sekä palvelujen 
saavutettavuutt
a kävellen, 
pyörällä ja 
joukkoliikenteell
ä. Tarjoaa 
monipuolisemm
an 
asuntotarjonnan 
kuin 
vaihtoehdot 1 ja 
2, tasapainottaa 
ympäristön 
tarjontaa. 

Asuminen 
Asuntotarjonta, 
AO-tontit 

++ 71 AO-tonttia + 49 AO-tonttia +++ 80 AO-tonttia 

Asuntotarjonta, 
AP-tontit 

+ 100 – 150 AP-
asuntoa 

++ 150 - 200 AP-
asuntoa 

+++ 400 – 500 AP-
asuntoa 

Asuntotarjonna  Perusomakotialue + Monipuolistaa +++ Monipuolistaa 



n 
monipuolisuus 

tta, ei merkitsevää 
poikkeamaa 
muuhun 
taajamaan. 
Omakotitonttien 
tonttikoko n. 1000 
m2. 

hivenen 
enemmän kuin 
ve1 Hyrylän 
taajaman 
koillislohkon 
asuntotarjontaa. 
Omakotitonttien 
tonttikoko n. 
1000 m2. 

Hyrylän 
taajaman 
koillislohkon 
asuntotarjontaa 
kaupunkimaisin 
pientaloin.  
Omakotitonttien 
koot vaihtelevat 
välillä 550 m2 -
1000 m2, 
keskiarvo n. 700 
m2. 

Palvelut 
Hyrylän 
keskusta 
(etäisyys 
alueelta vajaa 2 
km) 

++ Tukee keskustan 
palveluja ja 
tukeutuu niihin 

++ Kuten ve1. +++ Kuten ve1 ja 
ve2. 
Tasapainottaa 
lisäksi 
keskustaajaman 
rakennetta 
länteen idän 
suunnan 
vastapainona, 
tukee osaltaan 
keskustaajaman 
roolia 
keskustaajaman
a 

Lähipalvelut, 
koulut, 
päiväkodit 
(Lähin alakoulu 
ja pk 0,5 km 
alueelta, 
seuraava 
alakoulu 1 km, 
yläkoulu vajaa 2 
km ) 

++ Tukeutuu 
lähikouluihin ja 
tukee niitä 

++ Kuten ve1. +++ Kuten ve1 ja 
ve2, tuo väestöä 
enemmän. 

Lähipalvelut, 
kaupat 
(nykyisin 
keskustassa, 
vajaa 2 km 
alueelta, 
kioski/ruokaravi
ntola 
Hämeentien 
varressa, 
kävelyetäisyyde
llä)  

++ Tukee nykyisten 
palvelujen 
säilymistä ja 
vahvistumista, 
lähikaupan 
sijoittumista 
Hyrylän 
länsipuolelle. 

++ Kuten ve1. +++ Kuten ve1 ja 
ve2, mutta tuki 
on 
merkittävämpi. 
Luo edellytyksiä 
lähipalveluille 
rakenteen 
sisällä. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Elinkeinotoimin ++ Hyödyntää ++ Kuten ve1. ++ Kuten ve1 ja 



ta ja työpaikat sijaintia, 
vetovoimaa 
Hämeentien 
varressa. 
Palvelujen 
painopiste 
Hämeentien 
varressa. Tuo 
palvelutyöpaikkoj
a kaava-alueen ja 
Luoteis-Hyrylän 
asutuksen 
yhteyteen. 
Varsinaiset 
tuotannolliset 
työpaikat 
sijoittuvat 
muualle. 

ve2, mutta 
palveluja 
vähemmän 
suoraan  
Hämeentiehen 
tukeutuvana. 
Erillisten 
palvelukorttelial
ueiden lisäksi 
muuhun 
korttelirakentee
seen sijoittuvia 
pienpalveluja ja 
työpaikkoja. 
Palveluiden ja 
työpaikkojen 
kokonaismäärä 
sama kuin 
vaihtoehdoissa 1 
ja 2. 

Virkistys 
Puistot - Ei rajautuvaa 

kaupunkirakentee
llista puistoa 

+ Edellytyksiä 
rajautuvalle, 
hoidetummalle 
kaupunkirakent
eelliselle 
puistolle, sijainti 
kuitenkin 
perifeerinen 

++ Rajautuva, 
hoidetumpi 
kaupunkirakente
ellinen puisto 
alueen ytimessä. 
Puistoalueella 
sysimiiluja, jotka 
voivat rajoittaa 
puiston 
kehittämistä. 

Lähivirkistysalu
eet 

++ Vesitorninmäen 
yhteyteen on 
osoitettu laaja 
virkistysalue, noin 
7 ha, neljännes 
koko 
suunnittelualuees
ta. 

+++ Vesitorninmäen 
yhteyteen on 
osoitettu laaja 
virkistysalue, 
noin 8 ha, vajaa 
kolmannes koko 
suunnittelualue
esta. Vesitornin 
virkistysalue 
rajautuu 
selkeästi, jopa 
urbaanisti. 

- Vesitorninmäen 
yhteyteen on 
osoitettu 
suppeampi 
virkistysalue, 
noin 2,5 ha, 
vajaa 
kymmenesosa 
koko 
suunnittelualue
esta. Rajaus 
voisi olla paikoin 
selkeämpi. 

Virkistysyhteyd
et, 
virkistysverkko 

++ Sijoittuu laajojen 
virkistysalueiden 
yhteyteen. 
Vesitorninmäki 
väljänä osana 
laajempaa 
verkkoa. 

++ Kuten ve1. - Kuten ve1 ja 
ve2, mutta 
Vesitorninmäell
ä enemmän 
paikallinen 
merkitys, rooli 
osana laajempaa 



Virkistysyhteyksiss
ä koillisen 
peltoalueen 
suuntaan 
selkiytymättömyyt
tä. 

verkkoa on 
rajatumpi.  

Liikenne 
Kävely + Alue on 

keskustaajaman 
jalankulunreunavy
öhykettä. 
Palvelujen 
saavutettavuus 
kävellen jonkin 
parempi kuin 
perusomakotialue
ella. Merkittävä 
lisä on 
Hämeentien 
varteen 
kävelyetäisyydelle 
sijoittuva 
kioski/lounasravin
tola. Luo paikoin 
miellyttävää 
kävely-
ympäristöä. 

++ Kuten ve1, 
mutta 
katuverkko 
tarjoaa 
paremmat ja 
joustavammat, 
ylläpidetyt 
yhteydet 
kävelijälle 
palveluiden 
suuntaan. 
Katuverkon 
suoraviivaisuus 
heikentää 
paikoin kävely-
ympäristön 
viihtyisyyttä. 

+++ Kuten ve2, 
mutta tiiveys luo 
edellytyksiä 
kävellen 
saavutettaville 
lähipalveluille.  
Katuverkko 
tarjoaa 
joustavat 
yhteydet 
palvelujen 
suuntaan. 
Kaartuvat kadut 
luovat 
kylämäistä, 
miellyttävää, 
vaihtuvanäkymä
istä kävely-
ympäristöä. 

Pyörä + Alue on 
keskustaajaman 
jalankulunreunavy
öhykettä, 
keskustan palvelut 
on pyörällä 
saavutettavissa. 

++ Kuten ve1, 
mutta 
katuverkko 
tarjoaa 
paremmat ja 
joustavammat 
yhteydet 
palveluiden 
suuntaan. 

++ Kuten ve2, 
mutta kävelyä 
lähiliikkumiseen 
painottava 
ympäristö voi 
vaatia paikoin 
pyöräilijältä 
muita liikkujia 
huomioivampaa 
ajotapaa 
alueella. 

Bussi ++ Alue tukeutuu 
Hämeentien 
seudullisiin 
nykyreitteihin. 
Alue tiheyksineen 
(vajaa 30 asukasta 
+ työpaikkaa/ha) 
luo kaava-alueella 
paikalliset 
perusedellytykset 
joukkoliikenteelle. 
Lähialueiden 
vihervoittoisuus 

++ Kuten ve1. 
 
Sekä itä-
länsisuuntainen 
kokoojakatu 
että yhteys 
pohjoiseen ovat 
jouhevat. 
Ratkaisua 
heikentää itä-
länsisuuntaisen 
kokoojakadun 
sijoittuminen 

+++ Alue tukeutuu 
nykytilassa 
Hämeentien 
seudullisiin 
reitteihin. Alue 
tiheyksineen 
(vajaa 55 
asukasta + 
työpaikkaa/ha) 
luo paikalliset 
perusedellytykse
t 
joukkoliikenteell



idässä ja lännessä 
heikentää 
kuitenkin 
edellytyksiä. 
 
Itä-
länsisuuntainen 
kokoojakatu 
sijoittuu 
bussiliikenteen 
kannalta 
luontevasti 
rakenteen 
keskelle, yhteys 
pohjoiseen on 
mutkineen 
heikompi, mutta 
sijoittuu myös 
rakenteen 
keskelle. 

rakenteen 
reunaan. 

e. Kaava-alueen 
tiheys 
kompensoi itään 
ja länteen 
sijoittuvien 
alueiden 
vähäistä 
rakentamista. 

Henkilöauto ++ Alue kytkeytyy 
Hämeentien 
liittymällä 
luontevasti 
seudulliseen ja 
paikalliseen 
tieverkkoon. 
Katuverkko 
paikoin 
pienipiirteisenä ja 
umpiperin 
aiheuttaa 
haasteita 
henkilöautoilla 
liikkumiselle. 

+++ Kuten ve1. 
Katuverkko 
tarjoaa 
joustavammat 
yhteydet kuin 
ve1. 

+ Kuten ve2, 
mutta kävelyä 
lähiliikkumiseen 
painottava 
ympäristö vaatii 
muita liikkujia 
huomioivaa 
ajotapaa 
alueella. 

Liikennejärjeste
lmä ja 
liikennemuotoj
en 
monipuolinen 
kokonaisuus. 
Liikennetarpeen 
vähentäminen. 
Henkilöautoriip
uvuuden 
vähentäminen. 

 Luo jonkin verran 
edellytyksiä 
kevyelle ja 
joukkoliikenteelle, 
jotka vähentävät 
jonkin verran  
henkilöautoriippu
vuutta. Rakenne 
kuitenkin osin 
asuinaluemainen, 
mikä luo paikoin 
joustamattomia ja 
yhden 
liikkumismuodon 
alueita. 

+ Luo kohtuullisia 
edellytyksiä 
kevyelle ja 
joukkoliikenteell
e, jotka 
vähentävät 
jonkin verran  
henkilöautoriipp
uvuutta.  

++ Luo edellytyksiä 
tiiveyden, 
asuntotarjonnan 
ja rakenteen 
kautta kevyelle 
ja 
joukkoliikenteell
e, luo 
edellytyksiä 
henkilöautoriipp
uvuuden 
vähentämiseen. 
Suunnittelukohd
e sijoittuu 
keskustaajaman 
suhteen 



jalankulun 
reunavyöhykkee
lle, etäämmäksi 
ensisijaisesta 
jalankulkuvyöhy
kkeestä, 
jalankulku 
paikallisempaa.  

Tekninen huolto 
Alueen rakentaminen kytkeytyy olevaan viemärin runkolinjaan ja hyödyntää sitä. Luoteeseen 
pellonlaitaan vaaditaan pumppaamo. 
Hulevedet  Alueen 

rakentaminen 
synnyttää 
hulevesien 
ohjaustarvetta. 
Luoteisnurkan 
rakentaminen voi 
aiheuttaa 
haasteita 
hulevesien 
juoksuttamisen 
kannalta. 
Jatkosuunnitteluss
a voi olla tarpeen 
osoittaa 
huleveden 
juoksutus 
Vesitorninmäeltä 
luoteiselle 
peltoalueelle. 

 Kuten ve1.  Rakentaminen 
synnyttää jonkin 
verran 
enemmän 
hulevesien 
ohjaustarvetta 
kuin 
vaihtoehdot 1 ja 
2. Topografian 
huomioiminen 
rakenteen 
suuntaamisessa 
mukaan lukien 
alueen 
luoteisnurkka 
luo jonkin 
verran 
paremmat 
lähtökohdat 
hulevesien 
ratkaisemiselle 
joko katujen 
yhteydessä tai 
erillisellä 
viheralueella. 
Jatkosuunnittelu
ssa on tarpeen 
osoittaa 
huleveden 
juoksutus 
Vesitorninmäelt
ä luoteiselle 
peltoalueelle. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Rakennetun kulttuuriympäristön huomiointi: alueella ei ole kohteita 
Muinaismuistoj
en huomiointi: 
Alueella on 
sysimiiluja. 
Inventointi 

- -  kaksi sysimiilua 
sijoittuu 
katualueelle, 
kuusi 
korttelialueelle, 

-  kahdeksan 
sysimiilua 
sijoittuu 
korttelialueelle, 
yksi 

+ seitsemän 
sysimiilua 
sijoittuu 
virkistysalueelle, 
kaksi 



ratkaisee 
suojelutarpeen. 

yksi 
virkistysalueelle. 

virkistysalueelle korttelialueiden 
piha-alueelle. 

Maisemarakenne, maisemakuva 
Alue ei sisällä maisemallisia erityisarvoja 
Maisemarakenn
e, maisemakuva 

 Maiseman 
paikallinen 
korkein kohta on 
säilytetty 
rakentamattoman
a, rakentamista 
on ulotettu 
Rusutjärven 
eteläpuoliseen 
viljelymaisemaan. 
Katuverkko ottaa 
niukasti suhdetta 
topografiaan.  

+ Maiseman 
paikallinen 
korkein kohta 
on säilytetty 
rakentamattom
ana, selkeästi 
rajautuen. 
Rakentamista on 
ulotettu 
Rusutjärven 
eteläpuoliseen 
viljelymaisemaa
n. Katuverkko 
ottaa paikoin 
suhdetta 
topografiaan. 

++ Maiseman 
paikallinen 
korkein kohta on 
säilytetty 
rakentamattoma
na, tosin 
suppealla 
rajauksella. 
Katuverkko 
suuntautuu 
topografiaan 
mukaan. 
Rakentaminen 
suuntautuu ja 
rajautuu 
Rusutjärven 
eteläpuoliseen 
viljelymaisemaa
n topografian 
huomioiden. 
Ratkaisu luo 
maisemarakente
eseen 
pohjautuvaa 
maisemakuvaa. 

Luonto 
Luonnon arvot, luonnon monimuotoisuus: Alue ei sisällä inventoituja luonnonarvoja, alueen 
rakentaminen synnyttää eriasteista kaupunkiluontoa. 
Luonnonvarat 
Alue on pohjavesialuetta, kuten keskeisin osa Hyrylän keskustaajamaa: Vaihtoehdot eivät poikkea 
oleellisesti pohjaveden suojelun suhteen. Pohjaveden suojelu ratkaistaan korttelikohtaisin 
asemakaavamääräyksin.  
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Hämeentien varteen sijoittuvat rivitalokorttelit piha-alueineen suojautuvat Hämeentien 
liikennemelulta ja liikenteen päästöiltä rakennusten oikealla sijoittelulla. Hämeentien varren 
Kaksikerroksinen, pidempimassainen rivitalorakentaminen tarjoaa pihan suojaisuutta ja suojaa 
liikennevaikutuksilta myös etäämmällä sijaitsevia omakotitontteja. 
Talous, toteutettavuus, ylläpito 
Korttelialueet  Rakentamisalueita 

on puolet 
alueesta. 

 Rakentamisaluei
ta on noin 
puolet alueesta. 

++ Rakentamisaluei
ta on 60 % koko 
alueesta. 

Rakennettavuus -  Länteen 
suuntautuva 
kokoojatie ja 
luoteiskulman 
omakotitontit 
sijoittuvat 

-  Luoteiskulman 
omakotitontit 
sijoittuvat 
heikoimmin 
rakennettavalle 
maalle 

+ Vesitorninmäen 
hyvin 
rakennettavia 
maita on 
esitetty 
varattavaksi 



heikoimmin 
rakennettavalle 
maalle 
paalutettavalle 
savimaalle. 
Vesitorninmäen 
hyvin 
rakennettavia 
maita on käytetty 
niukalti 
rakentamiseen. 

paalutettavalle 
savimaalle. 
Vesitorninmäen 
hyvin 
rakennettavia 
maita ei ole 
käytetty 
rakentamiseen. 

rakentamiseen. 
Luoteiskulman 
matalimmalle 
alueelle on 
esitetty 
rakentamista 
vaihtoehtoja 1 ja 
2 
säästeliäämmin. 

Kunnallistekniik
ka:  

Ei merkitsevää eroa huomioiden vaihtoehtojen asukasmääräerot. 

Kadut - Katuverkon 
toteuttamisen 
hinta per 
asukas/työpaikka 
on samaa luokkaa 
kaikissa 
vaihtoehdoissa. 
Toisaalta runsaat 
umpiperät voivat 
aiheuttaa 
haasteita katujen 
ylläpidolle. 

+ Verkkomainen 
rakenne antaa 
hyvän 
lähtökohdan 
ylläpidolle ja 
korvaaville 
reiteille 
ylläpitotilanteiss
a. 

+ Kuten ve1. 
Katuverkossa on 
myös 
pelkistämisvaraa
. 

Puistot, 
virkistysalueet 

- -  Virkistysalueiden 
määrä (n. 8 ha, 
vajaa kolmannes 
koko alueesta) . 
Mikäli 
virkistysalueita 
kehitetään 
ensisijassa 
luonnotilaisina, 
alueiden 
toteuttamiskustan
nukset ovat 
maltilliset johtuen 
olevasta 
puustosta ja 
polkuverkostosta. 
Määrä voi 
aiheuttaa 
kuietenkin 
haasteita 
tulevaisuudessa 
ylläpidolle. 
Virkistysalueiden 
rajautumisessa 
paikoin 
jäsentymättömyyt

-  Virkistysalueide
n määrä (vajaa 9 
ha, vajaa 
kolmannes koko 
alueesta). Kuten 
ve 1, mutta 
viheralueet ovat 
muodoltaan 
selkeitä selkein 
rajautuksin, 
mikä edesauttaa 
taajamakuvan 
ylläpitoa siistinä 
ja hoidettuna. 

- Virkistysalueide
n rajattu määrä 
(n. 3 ha, noin 
kahdeksasosa 
koko alueesta) 
helpottaa niiden 
ylläpitoa 
laadukkaina 
alueina. 
Viheralueiden 
rajautumisessa 
paikoin 
selkeyttämisvara
a. 
Virkistysalueet 
ovat 
pirstaloituneita 
ja osin vyöhyke- 
tai reittimäisiä, 
mikä heikentää 
niiden 
toiminnallisuutt
a, ja tekee ne 



tä ja 
pirstoutuneisuutt
a, mikä heikentää 
edellytyksiä 
ylläpitää alueita 
siisteinä osina 
kaupunkirakennet
ta. 

myös ylläpidon 
kannalta 
suhteellisesti 
haastavammiksi 
kuin suuremmat 
ja muodoltaan 
selkeät V-alueet. 

 



HÄRISKIVI, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN MIELIPITEET 

 

Vammaisneuvosto 

Vammaisneuvostolla ei ole huomautettavaa. 

Kimmo Virtanen 
Kirjokartano RN:o 858-413-0011-0025K 
 
Toivoisin, että omistamani tai sen osa voitaisiin huomioida asemakaavan 
suunnittelussa Häriskiven alueella. Tilani eteläosa rajoittuu nyt suunniteltavan 
läheisyyteen. Alue on maastollisesti hyvää rakennusmaata ja laajentaisi nyt pienehkön 
alueen käyttömahdollisuutta. Tilani pohjoispää rajoittuu Tuusulan kunnan omistama 
tila 5:142, joka voitaisiin myös liittää ko. alueeseen. Tila rajoittuu jo nyt usean 
omakotitalon alueeseen ja osalla alueesta on jo nyt kunnallistekniikka käytössään. 
Tällä kokonaisuudella laajennettaisiin jo olemassa olevaa Ketunlinnantien asutusta ja 
alueelle jäisi myös riittävästi virkistys ja viheralueita. Alueelle voidaan järjestää kulku 
tilani rajaa pitkin kulkevan tien laajentamisella. 
 
Toivo, että voisitte ottaa nämä toiveeni huomioon laatiessanne asemakaavaa 
Häriskiven alueelle ja sen lähiympäristöön. Olen valmis neuvottelemaan 
kaavoitussopimuksesta Tuusulan kunnan kanssa ja toivon, että pääsisimme molempia 
osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. 
 

Vastine: Mielipide on huomioitu kaavan valmistelussa.  
 
Arto ja Kati Kilpeläinen 
Paijala, Lampila  
858-409-5-255 
 
Alue tulisi kaavoittaa pääsääntöisesti omakotitalo asutukselle, tontit riittävän väljästi. 
 
Kaavoituksessa tulee huomioida riittävät ulkoilu- ja viheralueet, olemassa olevat 
lammet kannatta hyödyntää puistoalueiksi. 
 
Alueen liittymä Hämeentielle KTK:n/Unionin kohdalta. 
 
KTK:n/Unionin alueen kehittäminen lähipalveluilla esim. kioski, ruokakauppa. 

 
Vastine: Mielipide on huomioitu kaavaluonnosvaihtoehdoissa.  

 
 
 
Maiju Turunen 
Paijalan kylä, Turulan tila, kortteli on 4113, RN:n 15:7 
 
Häriskiven vieressä asuvana esittäisin toiveen, että kun Häriskiven alueen kaavaa 
muutetaan niin olisiko mahdollista jättää ns. puistoalueeksi tuo Häriskiven ja vanhan 

pohjolaj
Konekirjoitusteksti
Liite 3



vesitornin välinen alue ja mielellään siitä vielä vesitorninmäen taloihin asti. Tuolla 
vesitornin kumpareen alueella monet käyvät ulkoilemassa, mm. marjassa ja sienessä 
sekä koiria ulkoiluttamassa. Tässä lähistöllä kuitenkaan ei niin paljoa metsää enää ole. 
Häriskiven viereisessä mäessä on jo vuosikymmeniä talvisin lapset käyneet 
laskemassa mäkeä, myös viereisen Vaunukankaan koulun oppilaat liikuntatunnilla. 
Tässä lähistöllä ei oikein muita pulkkamäkiä ole vaikka alueella on paljon 
lapsiperheitä. Ja ei kai vaan Häriskiveä olla hävittämässä talojen tieltä. 
 

Vastine: Mielipide on huomioitu.  
 
 
 
Fortum Sähkönsiirto Oy 
 
Alueella sijaitsee sähkönjakeluverkostoa oheisen liitekartan mukaisesti. Alueen 
pohjoisosassa on parhaillaan käynnissä jakeluverkon luotettavuuden 
parantamisprojekti, jonka yhteydessä pylväsmuuntamo 14309 (Hämeentie) puretaan 
pois ja Kortetien ja Ketunlinnantien lähialueilta korvataan pienjänniteilmajohtoja 
maakaapeloinneilla. Hämeentien varteen jää kulkemaan 20 kV:n ilmalinja. 
 
Kaavamuutoksen myötä alueelle tarvitaan puistomuuntamovarauksia, joiden 
sijoituspaikat voidaan määrittää tarkemmin kaavatyön edetessä. 
 
Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto myös kaavan luonnosvaiheessa. 
 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 
 
 
Lapsi- ja perheasiainneuvosto 
 
Lapsi- ja perheasiainneuvosto käsitteli kokouksessaan 8.11 Häriskivi, asemakaava ja 
asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ilmoitus vireilletulosta. 
Neuvosto päätti lausua seuraavanlaisen mielipiteen: 

Lapsi- ja perheasiainneuvosto pitää tärkeänä, että alueelle on varattu riittävät 
resurssit lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluille. Suunnitelmissa tulee huomioida 
riittävät päivähoito- koulu- ja liikunta sekä lähileikkipaikat. Alueelle tulee suunnitella 
myös toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet. 

Vastine: Mielipide on huomioitu kaavaluonnoksissa. Luonnoksiin on 
osoitettu varaus päiväkodille.  

 
 
Neste Markkinointi Oy 
 
Neste Markkinointi Oy omistaa Tuusulan kunnassa Paijalan kylässä Huoltamo-nimisen 
tilan RN:0 15:83 (kiinteistötunnus 858-409-15-83), pinta-alaltaan 4.992 m². Tontti 
sijoittuu Hämeentien varteen, suunnittelualueelle jossa on käynnistetty Häriskiven 
asemakaavanmuutos. Tontti on asemakaavassa huoltoasemarakennusten 



korttelialuetta (LH) ja rakennusoikeutta tontilla on 800 k-em². Tontti sijoittuu I-luokan 
pohjavesialueella. Tällä hetkellä tontti ei ole aktiivisessa käytössä.  

Yhtiöllämme ei ole tontille tällä hetkellä tarkkaa tulevaisuuden suunnitelmaa tai 
käyttäjää, mutta sijainti huomioon ottaen tontti saattaisi soveltua liikekäyttöön 
tulevaisuudessa. Mahdollista tontin asemakaavan muutosta koskevista tarkemmista 
yksityiskohdista ja tulevaisuuden suunnitelmista olemme valmiit keskustelemaan 
yhdessä Tuusulan kunnan maankäyttöyksikön kanssa. 

Vastine: Merkitään tiedoksi.  
 

 
Marita Rapeli 
Lehmusmäki RN:o 5:246 
Ahola 3 RN:o 5:235 
 
- Kaavoitettaisiin mielellään omakoti/paritaloasumiselle. 
 
- Huomioidaan viheraluetta. 
 
- KTK:n alueen kehittäminen lähipalveluille (kioski/pikkukauppa). 
 

Vastine: Mielipide on huomioitu kaavaluonnoksissa.  
 
Kuljetusmestari Oy 
34417 RK:no 15:86 
 
Kuljetusmestari Oy:llä ja sen yhteistyökumppaneilla on laajamittaista toimintaa 
suunnitellulla kaavamuutosalueella. Kuljetusmestari Oy on kehittänyt pitkäjänteisesti 
Häriskiven alueen tontillaan olevaa toimintaa, sekä investoinut mittavasti 
omistamiinsa rakennuksiin ja piha-alueisiin. Tontilla sijaitsee myös Kuljetusmestari 
Oy:n oma päätoimipiste, jossa asioi päivittäin suuri määrä osakasautoilijoita 
hoitamassa juoksevia hallinnollisia asioita. Kuljetusmestari Oy:n omistavat 
osakasliikennöitsijät ovat pääasiassa Keski-Uudellamaalla toimivia yrittäjiä. 

Kuljetusmestari Oy:n tontilla olevissa kiinteistöissä toimivat vuokralaisina mm. 
seuraavat yritykset: Lounasravintola Vanha Unkka, Tuusulan Autohuolto Oy, Hyrylän 
Autokatsastus Oy ja Street CarTuning Oy, joiden yhteenlasketut päivittäiset 
asiakasmäärät ovat volyymiltaan mittavat. Kaikille kumppaneille ja Kuljetusmestari 
Oy:lle nykyinen maantieteellinen sijainti on liikepaikkana ja liiketoiminnallisesti 
erinomainen.  Kaikille tontilla toimiville yrityksille on erittäin tärkeää liikenteellisesti 
esteetön kulku, sekä raskaalla kuorma-autokalustolla että henkilöautoilla. 

Mikäli Häriskiven alueen kaavoitusta muutetaan soveltuvaksi asuinrakentamiseen, on 
mielestämme ensiarvoisen tärkeää, että yrityksemme ja yhteistyökumppaneidemme 
liiketoiminta ei vaarannu mahdollisessa muutostilanteessa. 



Kuljetusmestari Oy haluaa edistää Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan alueen 
hyvää kehitystä. Häriskiven alueen kaavamuutoksen suunnitteluun ja mahdolliseen 
toteutukseen liittyen olisi tärkeää, että Tuusulan kunta olisi aktiivinen suuntaamme ja 
esittäisi Kuljetusmestari Oy:lle ja kumppaneillemme mahdollisia tulevia 
sijoittautumisvaihtoehtoja Tuusulan kunnan alueella. 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 

 
Seppo Poikulainen 
Paijalan kylä 
Mäntylä tila RN:o 5:131 
 
Alue sijoittuu suuren ja merkittävän liike- ja toimitila alueeseen 34187, joka pitää 
sisällään merkittävän paljon henkilö- ja raskasautoliikennettä, raskasautojen 
huoltotoimintaa sekä raskasautoliikenteen paikoitusta. Suurimpina haittoina on 
raskasautoliikenne, joka nostaa hiekkaisella maaperällä, alueen eteläreunassa kesäisin 
hiekkapölyä, joka kulkeutuu taloyhtiöömme. Talvisin, kun raskasautoliikenne aamuisin 
käynnistää autoja syntyy suuria pakokaasupilviä, jotka kulkeutuvat edelleen 
taloyhtiömme alueelle ja sisälle huoneisiin. Nämä melu- ja ilmansaastehaita tulisi 
ottaa huomioon alueen kokonaissuunnittelussa. Yhtiömme tehnyt aikaisemmin 
kunnalle 8.3.2004 Dnro 427/03 ja 29.6.2005 Dnro 573/05 valitukset alueen melu- ja 
pölyhaitoista, ei vastauksia. Esitämme, että alueen 34187 eteläreunalle, kunnan 
omistamalle joutomaalle, tehtäisiin meluvalli tai maavalli. 

 
Vastine: Merkitään tiedoksi.   

 
 
 
Ritva ja Yrjö Hyypijeff 
Paijala, Hyypiälä RN:o 15:23 
 
- Häriskivi tulee säilyttää ja sen ympärille on jätettävä riittävän suuri luonnontilainen 
puistoalue puineen ja polkuineen (väh. 50 m suuntaansa).  Häriskivi on perimätiedon 
mukaan eräs mahdollisista kivistä, jolle Aleksis Kiven seitsemän veljestä olivat härkiä 
paossa.) 
 
- Entisen vesitornin pohjoispuolella on useita Sysimiiluja. Niistä voisi 1-2 säilyttää ja 
merkitä ne niin, ettei niistä tule puutarhajätteiden kaatopaikkoja. 
 
- Liittymä suoraan Hämeentieltä alueelle olisi hyvä ratkaisu. 
 
- Kevyen liikenteen ympäristövuotista kunnossapitoa vaativia väyliä tulee rakentaa 
harkitusti, vain välttämättömät. Ja muutenkin muistettava taloudellisuus alueen 
suunnittelussa. 
 

Vastine: Mielipide on huomioitu kaavaluonnoksissa.  
 
 
 



Raili Jaakonsaari 
Marjo Jaakonsaari 
858-409-0005-0128- L Ikola 
 
Häriskiven alueen kaavoituksen käynnistyminen on myönteinen asia. Suunnittelussa 
tärkein huomioitava asia meidän kannalta on kunnan rakentaman ja ylläpitämän 
tieyhteyden suunnittelu ja toteutus Kankurintie 20:een. Tällä hetkellä tontille 
ajoyhteys on yksityistietä pitkin Hämeentiellä. Kankurintieltä on jyrkkä mäki tontille eli 
sieltä ei nykyistä yhteyttä pitkin esimerkiksi ambulanssilla tai paloautolla tontille 
pääse. 

Ikolan tontti on kooltaan melko suuri ja tulevaisuudessa saattaa tulla kyseeseen tontin 
jakaminen pienempiin osiin. Tieyhteyksien suunnittelussa tämäkin on toivottavaa 
huomioida jo nyt, ettei mahdollisen tontin osituksen jälkeen synny ns.  
kirvesvarsitonttia. 

Toivomme Häriskiven alueen säilyvän laadukkaana pientaloalueena. Vanhan vesitornin 
ja ns. Häriskiven (siirtolohkareen) ympäristön Ikolan tonttiin saakka toivomme 
säilyvän virkistys- ja ulkoilualueena. 

Asutuksen lisääntyessä Häriskiven alueen kaavoituksen myötä myös liikenne tulee 
lisääntymään entisestään. Koskenmäen liikenneympyrän laajentaminen tulee tapahtua 
ennen lisärakentamista. Kauppapalveluiden suunnittelu alueelle olisi myös toivottavaa. 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 

 
Keski-Uudemaan ympäristökeskus 
 
Lausuntonana Keski-Uudenmaan ympäristökeskus esittää, että OAS:ssa arvioitaviin 
kaavan vaikutuksiin tulee lisätä: vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön. 
 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 
 
Mikko Lappalainen 
Lehtikuusi RN:o 11:18 
 
Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioita: 
 
- säilytettävä yleiskaavassa ja osayleiskaavassa + asemakaavassa todetut 
lähivirkistysalueet / mahdollisuudet ulkoiluun ja pääsyyn alueen läpi muille alueille. 
 
- huomioitava oleva rakennettu ympäristö mm. jättämällä riittävä vyöhyke 
rakentamatonta aluetta suoja-, turva- ja meluvyöhykkeeksi. Paloturva! 
 
- liikennemelun lisääntyminen estettävä mm. säilyttämällä nykyinen puusto, joka 
suojaa Vaunukangasta Nukarintien (170) melulta. 
 



- maansiirto- ja kanavan kaivutyöt jne eivät saa aiheuttaa pinta- tai vajovesien 
joutumista jo rakennetuille alueille. Vankkurikujan suuntaan voi aiheutua 
vajovesikuormia jos häiritään silttikerrosta liian lähellä. 
 
Yhteenvetona: jätettävä puustoa alueelle ja puistovyöhyke min. 50 m jo 
rakennettuihin alueisiin päin. 
 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 
 
Jouko Ikonen 
Lehtikuusi RN:o 11:18 
 
Häriskiven alueen laadukas kehittäminen tarkoittaa nykyisten viher-, metsä- ja 
puistoalueiden säilyttämistä. Alue on erittäin suosittua lähivirkistys- ja ulkoilualuetta, 
minkä vuoksi alueelle suunniteltu pientaloasutus vähentää alueen viihtyisyyttä 
huomattavasti. 
 
Suunnittelussa on ehdottomasti otettava huomioon riittävät etäisyydet (min. 150) 
alueelle jo olevaan pientaloasutukseen mm. Vankkurikujan puolelle. Tonttimäärä on 
pidettävä hyvin maltillisena, koska alueen rakentaminen vähäisessäkin määrin 
muuttaa sen nykyistä luonnetta merkittävästi. 
 
Alueen historiallisia ja maisemallisia ominaispiirteitä ei säilytetä lisärakentamisella. 
Alue on tärkeätä pohjavesialuetta, mikä tulee huomioida. 
 
Odotan ja oletan kunnalta maltillista toimintaa alueella. Lähivirkistysalueiden 
säilyttäminen mahdollisimman suurena on kaikkien etu. 
 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 
Jussi Keinänen puolesta Olli Keinänen 

Kiinteistö: Härismäki RN:o 858-413-11-23 jonka osalta on  kunnan ja maanomistajan 
kesken tehty  kaavoituksen käynnistämissopimus 11.6.2012. 

Mielipiteinämme ja toiveinamme asemakaavaluonnoksen valmistelua varten 
haluamme esittää Härismäki-tilan osalta sen lisäksi mitä kaavoituksen 
käynnistämissopimuksessa on kunnan kanssa sovittu: 

1. Voimassa olevassa kaavassa AM-1 merkinnällä oleva nykyinen asuintalo ja sen 
hyvin väljä tontti voidaan jakaa siten, että talon itä- ja pohjoispuolelle muodostuu 
kolme uutta AP-tonttia. 

2. Näin muodostuvan korttelin katuyhteys Hämeentielle olisi edullisinta järjestää itään 
nykyisen KTK:n alueen kautta, tai toissijaisesti Sepäntien/Kankurintien kautta. 

3. Mäen pohjoisrinteessä oleva virkistysyhteys (kunnan ja maanomistajan 
sopimukseen perustuva) tulisi säilyttää ja turvata myös kunnan maalla Härismäen 
itäpuolella.  

tel:858-413-11-23


4. Tilan pohjoisosaan M-1 alueelle muodostettavat AP tontit voitaisiin ryhmitellä siten, 
että taloilla olisi myös yhteispiha ja tutkittaisiin asumista tukevien toimintojen 
keskitettyjä ratkaisuja. 

Koko Häriskiven kaava-alueen tavoitteista esitämme: 

1. Liittymä Hämeentielle tulisi keskittää nykyisen KTKn alueen kohdalle jolloin mm. 
Kortetien liittymä voitaisiin poistaa. Kannatamme lämpimästi kaupallisten 
lähipalvelujen kaavoittamista tämän risteysalueen tuntumaan. 

2. Alueen luontoarvoista eniten suojeltavia ja kaavassa maisema- ja virkistysarvojen 
pohjalta käsiteltäviä ovat: Häriskivi (S-1), sysimiilujen alue pohjoisosassa  (sm-1), 
luonnontilainen lähde Härismäen koillispuolella sekä Härismäen länsipuolen VL-alue 
hieman pohjoiseen laajennettuna. 

3. Jatkettaessa yhdyskuntarakennetta tulevaisuudessa kaava-alueelta länteen on 
turvattava itä-länsisuuntainen virkistysyhteys riittävän leveänä Rusutjäven 
peltoaukean pohjoispuolella.  

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 
Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry 
 

1. Alue on osittain pohjavesialuetta. Ennen alueen suunnittelua tulee selvittää 
myös vaikutukset pohjaveteen ja ottaa pohjavesialue huomioon suunnittelussa. 
Myös pohjaveden kertymäalue sekä mahdollinen imeytyvän veden 
väheneminen tulee arvioida ja ottaa huomioon. 

2. Osa suunnittelualueesta tulee säästää virkistysalueena ja siis säilyttää jo 
olemassa oleva metsä, ei mitään istutettuja puistoja. 

3. Jos kaava-alueelle tulee runsaasti päällystettyä maa-alaa, tulee hulevedet 
johtaa puhdistamon kautta. 

 
Tässä vaiheessa ei muuta huomautettavaa. Olemme ehdottomasti mukana kaavan 
edetessä seuraaviin vaiheisiin. 
 

Vastine: Merkitään tiedoksi.  
 
 
Jukka ja Riitta Hakonen 
Vesitorninseutu 4114/15:8 
 
Erittäin surullista! Alueen vesitornin ja Vaunukankaan ihmisten ja koirien todella 
paljon käyttämä lähivirkistysalue. Kuljemme siellä useita kertoja päivässä, joten 
kokemusta on. Ymmärrämme kyllä asuvamme Ruuhka suomessa. 
- Kun kuitenkin alueelle rakennetaan toivottavasti vain pientaloja. Mikäli johonkin 
rakennetaan rivitalo tulee sinne johtaa oma TIE, samalle kadulle ei ok-taloja. Käykää 
katsomassa Sepäntie ja Rastitie klo 18.00 -08.00. 
- Tonttimme pohjoispuolella on 70 –luvulla raivattu ”pelikenttä” joka onneksi kasvanut 
umpeen! 
- Raskaan liikenteen ajoneuvot valvottaa nytkin riittävästi. Rekat ja kylmäkontit 
käyvät yöt läpeensä. 



- Alueelle saatiin ainainen viemärinlöyhkä kun Rusutjärveltä tuleva viemäri tuulettuu 
mäenpäällä! 
 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 
Tuusula-Seura  
 
Tuusula-Seuralla ei ole erityistä huomautettavaa Häriskiven asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 
 
 
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 
 
Osa alueesta, lähinnä päätietä oleva osa, kuuluu tärkeisiin, 1-luokan 
pohjavesialueisiin. Eteläinen osa on Hyrylän pohjavesialuetta ja pohjoinen osa 
Rusutjärven pohjavesialuetta. Nämä molemmat ovat tärkeitä pohjavesialueita 
Tuusulan seudun vesilaitoksen toiminnalle. Kaavan suunnittelussa ja toteutuksessa 
tulee pohjavesien suojelemiseksi tarvittavat toimenpiteet ja rajoitukset ottaa 
vakavasti. 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 

Fortum Power and Heat Oy 
 

Häriskiven tuleva asemakaava-alue sijaitsee Hämeentien länsipuolella. Fortumilla on 
kaukolämpöverkko Hämeentien (45) itäpuolella. 

Päätöksen kaukolämpötoiminnan aloittamisesta Häriskiven alueella teemme vasta, 
kun tiedossamme on alueen rakennusoikeusneliöt. Kaukolämpö on tiiviisti 
rakennettujen alueiden lämmitysmuoto. 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
 
Häriskiveen rakentuvan alueen lapsille on luonnollisinta osoittaa koulupaikka 
Vaunukankaan tai Paijalan koulusta. Suunnittelussa on huomioita turvalliset koulureitit 
näihin kouluihin. Vaunukankaan koulua ei voida 2013 tehtävän laajennuksen jälkeen 
enää laajentaa rakennusoikeuden loppuessa. Paijalan koulun tiloja remontoidaan ja 
laajennetaan lähitulevaisuudessa. Tällöin on otettava huomioon Häriskiven alueen 
rakentuminen. Häriskiven rakentuessa koulutilojen riittävyyteen voidaan vaikuttaa 
myös ohjaamalla oppilasvirtoja Lahelan alueella Mikkolan ja Ruotsinkylän kouluihin. 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 

 



Risto Kanerva, liikuntapäällikkö 

Hyrylän Häriskiven alueen asemakaavan muutoksessa mainitut yleistavoitteet 
korostavat mm. laadukkaan asumisen kehittämistä. Alue sijaitsee usean asuinalueen 
lähellä ja sen välittömässä läheisyydessä on Vaunukankaan koulu, 350 oppilasta. 
Myös Paijalan koulu sijaitsee kävelymatkan päässä. 

Liikuntapalvelujen näkökulmasta alue on ulkoilu- ja virkistysalueiden kehittämisen ja 
luontoliikunnan kannalta merkittävä. Virkistysreittiyhteys koululle asemakaavan 
mukaisesti on säilytettävä ja tutkittava aikanaan mahdollisuus kehittää ja rakentaa 
aluetta kulttuurin, harrastusten,- sekä virkistys- ja ulkoilureittien osalta. 

Vaunukankaan koululle rakennetaan investointisuunnitelman mukaisesti 
lähiliikuntapaikka vuonna 2014. Alueen huomioiminen lähiliikuntapaikan 
suunnittelussa antaa mahdollisuuden onnistuneen ja vetovoimaisen lähiympäristön 
toteutukseen. Tulevaisuuden lähiliikunta-alueen teemoina ovat fyysisen 
toimintaympäristön, liikunnallisten ja rakennettujen elementtien lisäksi luontoliikunta, 
lähimetsä, ulkoilu, ympäristö ja lasten kulttuuri ja harrastukset. 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   
 



Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 

 

Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle voidaan 
rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja sekä erillisiä 
pientaloja.  

Erillispientalojen korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa 
enintään kaksiasuntoisia pientaloja.  

 

Päiväkotirakennusten korttelialue 

 

Liikerakennusten korttelialue 

 

Lähivirkistysalue 

 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten 
alue. (Pumppaamo) 
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