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KAAVAMUUTOSALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS 
 
Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan kaakkoiskulmassa 
Maantiekylässä Kulomäentien pohjoispuolella, Kelatien työpaikka-
alueen ja Vantaan rajan välissä, yhden korttelin ulottuessa 
Korsontien pohjoispuolelle.. 
 
Kaavamuutosalue on kooltaan noin 20 ha. 
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TIIVISTELMÄ 
 

Kaavaprosessin vaiheet 
 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laatiminen kuuluu kunnan kaavoitusohjelmaan ja se on 
tullut vireille yksityisen maanomistajan kanssa 13.5.2011 tehdyn kaavoituksen 
käynnistämissopimuksen kautta. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen 23.5.2011. Kaavoitus 
käynnistyi välittömästi sen jälkeen. Kunnan kaavoitustoimistoa avustavana valmistelijana on 
toiminut Arkkitehtuuritoimisto Harto Helpinen Ky käynnistämissopimuksen mukaisesti 
maanomistajan kustannuksella.  
 
Suunnittelu aloitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma kuulutettiin 30.5.2011 ja se oli nähtävillä 6.6 – 20.6.2011.  
 
Asemakaavaluonnos hyväksyttiin kuntakehityslautakunnassa 12.6.2013. Luonnos oli julkisesti 
nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti (       ).  Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin (        ). 
 
Kaavaehdotus hyväksyttiin (        ) kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa (        ), 
minkä jälkeen julkinen nähtävilläolo MRA 27 §:n mukaisesti oli (       ). 
 
Asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksyttiin kuntakehityslautakunnassa (       ), 
kunnanhallituksessa (         ) ja kunnanvaltuustossa (         ). 
 

Asemakaava ja asemakaavan muutos 
 
Kaavan pinta-ala on noin 20 hehtaaria, josta kaavamuutosta noin 18 ha ja uutta kaavaa 
Korsontien pohjoispuolella tie mukaan luettuna noin 2 ha. Suojaviheralueiden osuus kaikesta on 
n. 6 ha. Kaavamuutos koskee Kelatie 2 -asemakaavan maa- ja metsätalous- sekä 
lähivirkistysalueita. Kaava-alueen rakennusoikeus on yhteensä noin 45 000 kem2. Rakentamiselle 
varattujen korttelialueiden laajuus on yhteensä noin 11,35 ha. Ne ovat kaikki ympäristöhäiriöitä 
tuottamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita (TY) tonttitehokkuudella e=0,40. 
Liiketilan osuus tonttikohtaisesta enimmäiskerrosalasta on rajoitettu 10 prosenttiin. 
 
Toiminnan tulee olla mm. Vantaan puolen asutuksen läheisyyden vuoksi ympäristöä 
häiritsemätöntä. Tästä syystä johtuen työpaikkakorttelien ja Vantaan rajan välissä on vähintään 
50 m, paikoin n. 100 m levyinen suojaviheralue. Vain ympäristöhäiriöitä tuottamattomien 
toimintojen salliminen rajaa pois myös mm. raskaan liikenteen logistiikkayritykset. Edellä 
mainitun lisäksi lähinnä Vantaan rajaa olevien tonttien itäreunassa tulee rakennusten sijoittelun ja 
suuntauksen on suunniteltu siten, että rakentaminen antaa lisäsuojaa asutuksen suuntaan.  
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1. LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Kaava nostaa työpaikkaomavaraisuutta osana kunnan strategiaa  

1.1.1 Kaavoitussuunnitelma ja aloite 
 
Alueen kaavoittaminen on käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaavoitustyö on 
mukana vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa ja kaavoitussuunnitelmassa 2013-2017 
kärkihankkeena. Kaavoitus tuli vireille 13.5.2011 maanomistajan kanssa solmitun 
käynnistämissopimuksen myötä. 

1.1.2 Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen   
 
Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä on pidetty kriittisenä 
menestystekijänä työpaikkaomavaraisuuden nostamista. Kunnan strategisena tavoitteena on 
vähintään 100 %:n työpaikkaomavaraisuus. Tavoitetilanteessa vuonna 2025 kunnassa on 45 000 
asukasta ja 22 500 työpaikkaa. Kasvua lähtötilanteeseen tarvitaan vähintään 10 600 työpaikkaa. 
Palveluiden osuus kasvaa. Noin kolmasosa työpaikoista sijoittuu varsinaisten työpaikka-alueiden 
ulkopuolelle keskustoihin ja asuntoalueille. Määrällisen kysynnän painopiste on Etelä-
Tuusulassa. Sen osuus kokonaisuudesta on noin 80 %. 

Työpaikka-alueiden määrällinen tarve 
Työpaikka-alueille sijoittuu vähintään 7 100 uutta työpaikkaa. Nykyisellä rakentamisväljyydellä 
tämä tarkoittaa noin 570 000 kem² rakentamista seuraavien 20 vuoden aikana. 
Tonttitehokkuudella e=0,5 tarvitaan vähintään 160 ha uutta työpaikkatonttimaata työpaikka-
alueilta. Tämän lisäksi keskusta- ja asuntoalueiden kaavoituksessa on osoitettava riittävät liike- ja 
palvelurakennusten varaukset. Vaihtoehtoisten ratkaisujen tarjoamiseksi todellinen kaavoitustarve 
on näin huomattavasti laskennallista tarvetta suurempi.  

Laadullinen kysyntä ja kilpailutilanne 
Voimakkainta kasvu on palvelusektorilla, erityisesti liike-elämän palveluissa. Nämä ovat 
korostetun keskustahakuisia. Enemmän tilaa vaativat toiminnot hakeutuvat kauemmaksi 
seutukunnan keskuksesta. 

Työpaikka-alueet 
Tulevaisuudessa Tuusulassa on kaksi seudullisesti merkittävää työpaikka-aluetta: Sula ja Focus 
(Kehä IV -alue). Suuret ja tiiviit työpaikka-alueet keskusten läheisyydessä mahdollistavat 
monipuolisemman yritysrakenteen ja yritysten syvemmän erikoistumisen. 
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1.2 Selvitys suunnittelualueen nykytilasta 

1.2.1 Maanomistus 

 
Kunnan maanomistus.  
Maanomistajina ovat yksi yksityinen maanomistaja sekä Tuusulan kunta. Kunta omistaa 
kaavamuutosalueen lainvoimaisen asemakaavan mukaisen pienen lähivirkistysalueen sekä maa- 
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ja metsätalousalueen suunnittelualueen eteläpäässä Saviontien katualueeseen rajoittuvan pienen 
kolmion osalta.  
 
Yksityisen maanomistajan kanssa on tehty kaavoituksen käynnistämissopimus (liite 1). 
Maankäyttösopimus pyritään solmimaan maapoliittisen ohjelman mukaisesti ennen 
kaavaehdotuksen hyväksymistä kunnanhallituksessa. 

1.2.2 Väestö ja työpaikat 
 
Suunnittelualueella ei ole asukkaita eikä työpaikkoja. Suunnittelualueeseen rajautuen Vantaan 
puolella on pientaloalue. Työpaikkoja on olevalla Kelatien alueella noin 500.  

1.2.3 Rakennettu ja luonnon ympäristö  
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Maankäyttö 
Suunnittelualue on rakentamaton. Sen länsipuolella on Kelatien työpaikka-alue ja itäpuolella 
Vantaan Vierumäen pientaloalue. 

Liikenne, liikenneverkko  
Konsulttitoimisto Traficon on maanomistajan toimesta, yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa, 
laatinut toimivuustarkastelun Kelatien liittymistä Kulomäentielle sekä Korsontielle. Selvitys on 
liitteenä 10. 
 
Kulomäentien liittymä on jo nykytilanteessa melko tukkoinen ruuhkatunteina ja edellyttää 
parannustoimenpiteitä. 

Yhdyskuntatekninen huolto 
Vesihuoltoverkko on liitteenä 8. 
 
Alueen läpi kulkee itä-länsisuunnassa viemärilinja sekä pari vesijohtolinjaa. Alueen länsireunassa 
on olevaa Kelatien työpaikka-aluetta palvelevia viemäri-ja vesijohtolinjoja. Alueelle on myös 
rakennettu käyttämätön paineviemäri.  
 
Suunnittelualueella sijaitsee Elisa Oyj:n radiomasto.  

Palvelut 
Suunnittelualueella ei ole julkisia palveluja. 

Rakennettu kulttuuriympäristö, kulttuurimaisema 
Suunnittelualueelle tai välittömään läheisyyteen ei sijoitu sellaista rakennettua ympäristöä, mikä 
edellyttäisi erityistoimenpiteitä asemakaavoituksen yhteydessä. Suunnittelualueella ei ole tiedossa 
olevia muinaisjäännöksiä. 

1.2.5 Luonnonympäristö 

Luontoselvitys  
Koko kuntaa koskevan yleiskaava 2040:n yhteydessä on myös tehty luontoselvitys (Luontotieto 
Keiron Oy). Sen mukaan alueella ei ole luonnonsuojelullisia arvoja. Selvitys on liitteenä 11. 
 
Alue on luonnontilassa olevaa metsä- ja peltoaluetta. Kasvillisuus on havupuuvaltaista 
sekametsää. Maastomuodoiltaan alue on melko tasainen lukuun ottamatta paria kalliomäkeä 
keskivaiheilla sekä etelä-lounaiskulman kallioaluetta. Alueen korkeuserot ovat runsaat 10 m, 
vaihdelle likimäärin välillä + 45 … + 55 m. 
 
Maisemaselvitys 
 
Yleiskaava 2040:n yhteydessä on tehty myös maisemaselvitys (FCG), josta ote on liitteenä 12. 
Sen mukaan alueella ei ole erityisiä maisemallisia arvoja. 
 

Pohjavesi 
Suunnittelualueella ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. 
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1.2.6 Ympäristöhäiriöt 

Lentomelu 
Alueen pohjoisin osa kuuluu yli 60 dB(A):n ja yli 55 dB(A):n lentomeluvyöhykkeeseen, mikä 
rajoittaa alueen kaavoittamista mm. asuinkäyttöön. Kts. liite 13. 

Pilaantuneet maa-alueet  
Kaava-alueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maa-alueita. 

Maankaatopaikka 
Kaava-alueen eteläpuolella on Vantaan kaupungin Kulomäen maankaatopaikka, joka 
kunnostetaan urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU). Sinne on kaava-alueelta kevyen 
liikenteen yhteys Kulomäentien alitse. 
 

1.3 Suunnittelutilanne  

1.3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on 
varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien 
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,  
auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista 
tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,  
toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä 
alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä,  
edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä  
luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle.  
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta rakentamisen ohjaamistarve toteutuu 
tarkemmin maakuntakaavan myötä.  
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1.3.2 Maakuntakaava 
 

 
Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta, suunnittelualue ympyröity 
 
Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 8.11.2006 koko Uudenmaan alueelle. Uudenmaan 
maakuntakaavassa kaava-alue on taajamatoimintojen aluetta. Kulomäentie on merkitty 
valtatieksi. Alueen luoteispuolella on laaja virkistysalue (vihreä) ja olevan Kelatien työpaikka-
alueen länsipuolelle on merkitty viheryhteystarve (vihreä leveä katkoviiva) em. virkistysalueelta 
etelään ja Kulomäen eteläpuolitse itään. Alueen luoteisosa on lentomelualuetta (pisterasterointi). 
Luoteisosassa on lisäksi pieneltä osin pohjavesialuetta. Kulomäen kohdalle on merkitty EJ-
merkintä, joka tarkoittaa jätteenkäsittelyaluetta (maanläjityspaikka).  
 
Uudenmaan liittovaltuusto hyväksyi 2. maakuntavaihekaavan 20.3.2013. Kaavassa on osoitettu 
uusia merkittäviä asuin- ja työpaikka-alueita. Alue on vahvistetussa maakuntakaavassa edelleen 
kokonaisuudessaan Vantaan rajalle saakka taajamatoimintojen aluetta. Tässä tapauksessa 
lentomelu ohjaa taajaman kehittämistä työpaikkatoimintoihin. 

1.3.3 Tuusulan yleiskaava ja Maantiekylän osayleiskaava 
 
Koko kunnan oikeusvaikutukseton yleiskaava (15.5.1989) on suunnittelualueen osalta 
vanhentunut. Oikeusvaikutteisen strategisen yleiskaavan laatiminen on käynnissä. Uuden 
yleiskaavan rakennemallivaihe on valmis ja kaavaluonnosta valmistellaan. 
 
Alueella on voimassa Maantiekylän oikeusvaikutukseton osayleiskaava, josta ote liitteenä 4. 
 
Vuodelta 1995 olevan Maantiekylän oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan mukaan 
suunnittelualue on varattu työpaikkarakentamiseen merkinnällä TP9 sekä maa- ja 
metsätalousalueeksi merkinnällä M, jonka ”ulkoiset rajat tarkentuvat suojavyöhykkeiden ja muun 
maankäytön suunnittelun myötä”. TP9 lisämääräysten mukaan yli 60 dB alueelle ei saa rakentaa 
uusia asuntoja eikä muita melulle herkkiä toimintoja sekä että työpaikkarakentamisen 
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suojaetäisyyksinä muita toimintoja vastaan käytetään ympäristöministeriön selvityksen ”8/1991 
teollisuuden ympäristövaikutukset ja kaavoitus” suosittelemia suojaetäisyyksiä. 

1.3.4 Vantaan yleiskaava 
 
Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.12.2007 Vantaan yleiskaavan. Se on tullut 
voimaan lähialueiden osalta 25.2.2009. Uudessa yleiskaavassa  on kaava-alueen itäpuolelle 
merkitty laaja pientaloalue A3. Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti pientaloja. Alueella voidaan 
sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Kaava-alueen eteläpuolella on urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alue merkinnällä VU. 
 

 
Ote Vantaan yleiskaavasta 
  

http://www.vantaa.fi/i_alaetusivu.asp?path=1;135;137;221;222;2126;2615;44248
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1.3.5 Asemakaavat  
 
Liitteessä 5 on otteet ajantasa-asemakaavasta sekä Tuusulan että Vantaan puolelta. 

Tuusula  
Suunnittelualue on Korsontien pohjoispuolista osaa lukuun 
ottamatta Kelatie 2 -asemakaavan (12.6.1995) muutosaluetta. 
Kelatien pääosin toteutuneelle alueelle on kaavoitettu 
teollisuus-, varasto- sekä liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueita tehokkuudella e=0,30...0,40 sekä näihin 
liittyviä katu- ja virkistysalueita.  

Vantaa 
Vantaan puolella välittömästi suunnittelualueen itäpuolella 
on voimassa Vierumäen pientaloalueen asemakaava (e = 
0,20). Kulokukkulan alue Kulomäentien eteläpuolella on 
urheilukäyttöön suunnattua virkistysaluetta.  

1.3.6 Rakennusjärjestys 
Tuusulan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 
28.5.2007. 

1.3.7 Tonttijako- ja rekisteri 
Kiinteistöt ovat rekisterissä tiloina. 

1.3.8 Pohjakartta 
Pohjakartta on hyväksytty ja sitä pidetään ajan tasalla. Se täyttää kaavoitusmittauksen 
(23.12.1999 / 1284) vaatimukset. 

1.3.9 Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus 
Aluetta koskee rakennuskielto ja toimenpiderajoitus (Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 §) 
kunnanvaltuuston 12.12.2011 § 145 päätöksen mukaisesti. 

2. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 

2.1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteet  

2.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Mahdollistaa merkittäviä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman työpaikkatoiminnan yrityksille.  
Kunnan strategian mukaisesti turvata kunnan työpaikkatonttien saatavuus ja vastata tämän alueen 
osalta strategian mukaiseen 100 %:n työpaikkaomavaraisuustavoitteeseen. . 

2.4.2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 
Suunnittelun lähtökohtana ovat maakunta- ja yleiskaavat. Suunnittelualuetta tulee kehittää 
taajaman osana, pyrkien kohtuullisen tehokkaaseen maankäyttöön ottaen huomioon Vantaan 
puolen asutuksen häiriöttömyys. Rakentamisen tulee olla monipuolista työpaikkarakentamista. 
Ympäristöhäiriöitä tuottavaa toimintaa ei alueelle tule osoittaa.  

  



nro 3489 kk ltk hallitus valtuusto nähtävilläolo Kelatien työpaikka-alueen 
laajennus 
 luonnos 

ehdotus 
asemakaava 

12.6.2013   MRA 30§    
   MRA 27§    
    

 

 15 

2.4.3 Kaavaprosessin aikana syntyneet tavoitteet ja niiden tarkentuminen 
 
Luonnostyön aikana on selvästi noussut esiin hulevesien hallinta rakentamisen vähentäessä niiden 
imeytymistä maastoon oleellisesti. Tavoitteena on estää suunnittelualueelle rakennettavien 
tasausaltaiden avulla keskitetysti Vantaan puolelle valuvien hulevesien lisääntyminen nykyisestä 
sadehuippujen aikana.   

2.4.4 Osallisten tavoitteet (liitteenä 15 mielipiteet sekä vastineet tarkemmin) 

Vantaan kaupunki 
Vantaan kaupunki määritteli lähtökohdat Kulomäen alueen vaikutusten arvioinnille omalta 
osaltaan. Vantaan kaupungin esittäminä lähtökohtina kaavan valmisteluun ovat olleet: 
Työpaikkatoimintojen ja asutuksen väliin tarvitaan riittävästi suoja-aluetta. 
Asemakaavan käyttömerkinnän tulee huomioida läheisen asuntoalueen asettamat rajoitukset 
toiminnoille. 
Hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa varten on tarpeellista laatia suunnittelualueelle 
hulevesien hallintasuunnitelma.   
Vantaan puolelle jatkuvan vesihuoltoverkoston siirtokapasiteettia ei tulisi ylittää.  

Vantaan puolen asukkaat ja omakotiyhdistykset 
Kiinnitetään huomiota olevan Kelatien alueelta tulleisiin häiriöihin ja edellytetään riittävän 
suojavyöhykkeen ja rakentamista ohjaavien kaavamääräysten avulla työpaikka-alueen 
laajentamisen häiriöttömyys asutuksen suuntaan. 

2.4.5 Asemakaavan laadulliset tavoitteet 

Yritysten näkökulma 
Asemakaavan ensisijaisena tavoitteena on palvella kuntaa siten, että alueelle sijoittuisi 
korkeatasoisia teollisuus- ja varastointi- yms. palveluihin erikoistuneita monipuolisia yrityksiä.  
Tällaiset yritykset ovat olleet myös kiinnostuneita sijoittumaan alueelle.  
Asemakaavan tavoitteena on myös palvella yrityksiä turvaamalla joustavat puitteet 
rakentamiselle.  Isojen hallien, joita nykyään yhä enemmän rakennetaan, muotoa rajoittavat 
määräykset koetaan usein liian rajoittavina.  
  
Lähtökohtana on, että yritykset, jotka alueelle tulevat, harjoittavat ”omaa valvontaa” myös 
rakentamisensa suunnittelussa.  Yrityksellä tulee olla mahdollisuus persoonalliseen 
yleisilmeeseen, joka on osa yrityksen imagoa.   

Alueen ilme 
Alueelle tavoitellaan laadukasta työpaikkarakentamista. Laadullisien tavoitteiden varmistamiseksi 
asetetaan rakentamista koskevia määräyksiä asemakaavalla.  
Erityispiirteenä alueella tulee olemaa tasausaltain toteutettu hulevesijärjestelmä. Hulevesien 
tasausaltaat tulee suunnitella niin, että ne ovat hyväksyttävän näköisiä myös kuivina aikoina.  

2.5 Arviointisuunnitelma  

2.5.1 Arvioitavat vaikutukset 
 
Vaikutukset arvioidaan MRL:n edellyttämässä laajuudessa ja ne kuvataan 
asemakaavaselostuksessa ympäristöministeriön oppaan ohjeiden mukaisesti. Seuraavassa on 
lueteltu vaikutusten arvioinnin painopisteitä, jotka kuvataan kaavaselostuksessa: 
Vaikutukset talouteen, palveluihin ja työpaikkoihin   
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Vaikutukset liikenteeseen 
Vaikutukset maisemaan, luonnonympäristöön ja virkistysmahdollisuuksiin 
Vaikutukset lähialueen asukkaiden elinympäristöön ja muuhun rakennettuun ympäristöön 
Sosiaaliset vaikutukset 

2.5.2 Arvioinnin suorittaminen 
 
Suunnitelman vaikutuksista tehdään kaavan laatijan arvio. Vaikutusten laadun tai laajuuden niin 
edellyttäessä hyödynnetään kunnan eri hallintokuntien, muiden viranomaisten tai ulkopuolisten 
konsulttien asiantuntemusta sekä osallisten asiantuntemusta ja mielipiteitä. Osallisten on 
mahdollista osallistua arviointityöhön ottamalla yhteyttä suunnittelijaan sekä lausua mielipiteensä 
tai jättää muistutuksensa nähtävilläolojen aikana. 
 
Arvioidut vaikutukset ja niiden huomioon ottaminen kaavoituksessa kuvataan asemakaavan 
selostuksessa.   

2.4 Osalliset  
Kaavoitustyössä osallisia ovat seuraavat viranomaistahot ja sidosryhmät: 
 
1. Suunnittelualueen maanomistajat 
2. Naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat 
3. Lähialueiden asukkaat  
4. Alueella toimivat yhdistykset, seurat ja järjestöt:   

Tuusulan Yrittäjät ry, Tuusula-Seura, Tuusulan ympäristöyhdistys ry, Maantiekylän 
Omakotiyhdistys, Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys KEHU ry, Tuusulan seudun 
tuottajayhdistys, Korson Aluetoimikunta sekä Korson omakotiyhdistys r.y 

5. Viranomaiset: 
Uudenmaan ely-keskus, Uudenmaan liitto, Museovirasto, Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, 

6. Tuusulan kunta: 
Tuusulan kunnan hallintokunnat; Tekninen lautakunta, Rakennuslautakunta, 
sosiaalilautakunta, Kuntakehitys/ Maankäyttö ja karttapalvelut, Yrityspalvelut  sekä 
Ikäihmisten neuvosto. 

7. Muut: 
Vantaan kaupunki, Finavia, Gasum Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Communications Oy,  
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Fortum 
sähkönsiirto Oy, Fortum Power & Heat, Nurmijärven Sähkö Oy. 

2.5 Maankäyttösopimukset   
Maanomistajan kanssa pyritään tekemään maankäyttö- ja rakennuslain § 91 b mukainen 
maankäyttösopimus  kunnan maapoliittisen ohjelman mukaisesti ennen kaavan hyväksymistä. 
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2.6 Suunnittelun kulku, tavoiteaikataulu ja osallistumisen järjestäminen  
 

Kaavoituksen vaihe Kuvaus Tavoiteaikataulu 
Aloite 
Vireilletulo 

Kaavoituskatsaus 2010, kaavoituksen käynnistämissopimus, 
kh 23.5.2011, kuulutus 30.5.2011 

 
 

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 
(OAS) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma jaetaan tiedoksi 
kuntakehityslautakunnalle. 
Nähtävillä 

 
8.6,2011 
6.6.2011- 
20.6.2011 

  
Luonnos Esitetään hyväksyttäväksi asemakaavaluonnos 

kuntakehityslautakunta 
 

 
kesä 2013 

Asemakaavaluonnos nähtävillä vähintään 30 päivää MRA 
30§ mukaisesti. Luonnoksesta tiedotetaan kuuluttamalla 
lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Alueen maanomistajille 
ja lähinaapureille ilmoitetaan kaavaluonnoksesta kirjeitse. 
Osallisilla on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen 
nähtävilläolon aikana kirjallisesti tai suullisesti. 
Pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta 
Järjestetään yleisötilaisuus 

kesä 2013 

Ehdotus Esitetään hyväksyttäväksi asemakaavaehdotus 
kuntakehityslautakunta 
kunnanhallitus 

 
syksy 2013 
syksy 2013 

Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivää 
MRA 27 § mukaisesti  
Ehdotuksesta tiedotetaan kuuluttamalla kunnan 
ilmoitustaululla ja paikallislehdessä. Mielipiteen jättäneille 
osallisille ilmoitetaan kirjeitse. 
Muistutukset on jätettävä kirjallisena ennen nähtävilläoloajan 
päättymistä. Muistutuksen tekijä voi kirjallisesti pyytää 
kuntaa ilmoittamaan perustellun kannanoton 
muistutukseensa. 
Pyydetään lausunnot asemakaavaehdotuksesta 
Järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus 

 
loppuvuosi 2013 
 

Suunnitelmia muokataan. alkuvuosi 2014 

  
Asemakaava Esitetään hyväksyttäväksi asemakaava ja asemakaavamuutos 

kuntakehityslautakunta 
kunnanhallitus 
kunnanvaltuusto 

 
kevät 2014 
kevät 2014 
kevät 2014 

Valitusaika 30 päivää, jolloin osallisilla on mahdollisuus 
valittaa hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksestä. 

kesä 2014 

Voimaantulo Kaavan voimaantulosta kuulutetaan sanomalehdissä ja 
kunnan ilmoitustaululla. 

elokuu 2014 

2.7 Tiedotus ja mielipiteiden esittäminen  
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Osallisille lähetetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja tiedotetaan kaavoituksen 
edistymisestä kirjeitse tai sähköpostitse. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista nähtävillä 
oloista julkaistaan lisäksi kuulutukset paikallislehdissä. 
 
Valmisteluaineisto asetetaan nähtäville myös kaavoitustoimistoon kunnantalon 3.krs C-siipeen, 
osoitteessa Hyryläntie 16, 04300. Valmistelija on tavattavissa tarvittaessa. 
  
Asiaa koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti julkisen nähtävilläolon aikana tai suullisesti 
kaavan valmistelijalle. Kirjallisen palautteen jättäminen on toivottavaa. 

2.8 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
Kaavahankkeesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma ja se on ollut julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten. 
 
Viranomaisneuvottelut pidetään tarvittaessa.  
 
Luonnos- ja ehdotusvaiheessa osallisilla on mahdollisuus jättää palautetta kaavasta ja saada 
palautteeseen vastineet. Tarvittaessa järjestetään lisäksi kuuleminen ehdotusvaiheen julkisen 
nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista. 
 
Asemakaavassa ja kaavan muutoksessa huomioidaan saatu palaute mahdollisuuksien mukaan. 
 

3 SUUNNITTELUN ETENEMINEN 

3.1 Asemakaavan suunnittelutarve  
Tuusulan kunnan tavoitteena on 100% työpaikkaomavaraisuus. Kaava-alue liittyy läheisesti 
tulevan Kehä 4:n alueeseen, joka on kunnan tärkeä työpaikkatoiminnan painopistealue.  

3.2 Vireilletulo, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  
Kelatien työpaikka-alueen laajennuksen kaavoittaminen on kuulunut Tuusulan kunnan 
kaavoitusohjelmaan vuodesta 2010 alkaen. Asemakaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu 
Tuusulan kunnan kuulutuksella 30.5.2011. 

3.3 Kaavaluonnoksen laadinta  
Suunnittelutyötä on tehty maanomistajan hankkiman kaavakonsultin ja Tuusulan kunnan 
kaavoitustoimen ja teknisen toimen yhteystyöllä. Lisäksi vesihuollon ja liikenteen suunnittelun ja 
selvitysten laadinnassa on käytetty erillisiä konsultteja. 
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4. ASEMAKAAVALUONNOKSEN KUVAUS  

4.1 Kaavan rakenne  

4.1.1 Rakentamisen korttelialueet  

 Korsontien eteläpuoli 
Kaavamuutosalue jäsentyy keskeisen pohjois – eteläsuuntaisen kadun varaan rakentuviin 
työpaikkakortteleihin ohjeellisine tonttijakoineen sekä suojaviheralueisiin hulevesien 
tasausaltaineen. Kadun eteläpää liittyy vielä rakentamattomaan Saviontiehen. Saviontiestä  on 
kaavaluonnoksen mukaisen ratkaisun kannalta tarpeen toteuttaa Kulomäentiehen liittyvä alkupää, 
sitä ei välttämättä tarvitse jatkaa Vantaan puolelle.  
 
Pohjoisosan korkeampi kallioalue on säilytetty osana suojaviheraluetta. Matalampi osa on 
suunniteltu tasattavan korttelimaaksi. Alueen itä – länsisuunnassa lävistävälle suojaviheralueelle 
on suunniteltu kevyen liikenteen reitti Vantaan puolelta länteen Metlan koemetsäalueelle. 

 Korsontien pohjoispuoli 
Pohjoispuolen kortteli liittyy länsireunastaan suoraan Korsontiehen. Kunnalistekninen ratkaisu 
edellyttää tonttikohtaista pumppaamoa. 

4.1.2 Suojaviheralue 
 
Kaavaluonnoksen laatimisen alkuvaiheessa oli ratkaistava tulevien työpaikkakortteleiden ja 
Vantaan puolen pientaloasutuksen väliin muodostettavan suojaviheralueen leveys. 
Vähimmäisleveydeksi valittiin 50 m. Lähtökohtina olivat Maantiekylän osayleiskaava 
määräyksineen sekä erityisesti Vantaan puolelta esitetyt mielipiteet. Osayleiskaavan mukaan 
työpaikkarakentamisen suojaetäisyyksinä muita toimintoja vastaan käytetään 
ympäristöministeriön selvityksen ”8/1991 teollisuuden ympäristövaikutukset ja kaavoitus” 
suosittelemia suojaetäisyyksiä. Osayleiskaavan selostuksen liitteessä 30 on selvityksestä 
poimittuja taulukoita. Selvitystä on käytetty taustana määriteltäessä tämän kaavaluonnoksen TY-
määräyksiä. 

4.1.3 Sadevesien ohjaus 
 
Konsulttitoimistolta (FCG) tilattiin erityinen hulevesiselvitys jo luonnosvaiheessa varmistamaan 
kaavaratkaisun toimivuus myös sadevesihuippujen aikana. Ratkaisu perustuu 
tasausallasverkostoon ja tarvittaviin tilavarauksiin EV-alueilla. 

4.1.4 Liikennealueiden suunnittelu  
 
Uudenmaan ELY-keskukselle on toimitettu tiedoksi Traficonin laatiman liikenteen 
toimivuustarkastelu (Kelatien liittymät Kulomäentielle sekä Korsontielle) ja saatu alustava 
kommentti. Tehty selvitys todetaan riittäväksi tässä luonnosvaiheessa.  
 
Kaavamuutosalueen liikenne on ratkaistu 18 m levyisellä kadulla (Nippatie). Mitoitus antaa 
riittävät tilat kevyttä liikennettä varten, kadunvarsi pysäköintitaskuille mm. rekkoja varten sekä 
mm. lumille. Mitoitus ei kuitenkaan sisällä tilaa luiskaamiselle katualueella. Tästä syystä 
korttelialueille on annettu ohjeelliset korkeusasemat. Kaavamuutosalueen poikki on EV-alueella 
varaus kevyen liikenteen reitille Vantaan puolelta länteen. 
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4.2 Mitoitus  
Kaavan pinta-ala on noin 20 hehtaaria, josta kaavamuutosaluetta noin 18 ha. Kaava-alueen 
rakennusoikeus on yhteensä noin 45 000 kem2. Rakentamiselle varattujen korttelialueiden laajuus 
on yhteensä noin 11,35 ha. Rakentamistehokkuus on kaikissa sama 0,40. 
 
Kaavaselostuksen liitteessä 19 on asemakaavan seurantalomake, josta käyvät ilmi 
suunnittelualueen tarkat pinta- ja kerrosalatiedot. 

4.3 Palvelut  

4.3.1 Kunnalliset palvelut 
 
Alueelle ei ole suunniteltu kunnallisia palveluja. 

4.3.2 Kaupalliset palvelut 
 
TY-merkintä korttelialueilla mahdollistaa myös pienimuotoista (lähinnä omaan toimintaan 
liittyvää) liiketoimintaa 10 % osuudella toteutetusta kerrosalasta. 

 

4.4 Virkistyskäyttö  
Suojaviheralue ei ole varsinainen virkistysalue. Sen päätarkoitus on toimia näkemäesteenä, pöly- 
ja melusuojana sekä ekologisena vyöhykkeenä. Kasvillisuus on pääasiassa luonnonkasvillisuutta 
puistometsän luonteisesti. Kooltaan yhteensä 6 ha alueella on käytännössä huomattavaakin 
virkistysarvoa  ottaen huomioon myös hulevesialtaat. 

4.5 Liikenne  
Kts. myös liite 10 ja kohta 4.1.4 

4.5.1 Joukkoliikenne 
 
Bussilinja 633 kulkee Helsingin rautatietorilta Korson läpi Keravalle Kulomäentien kautta. 
Pysäkit mm. Kelatien liittymän tuntumassa. Vuorovälit ruuhka-aikoina n. puoli tuntia ja muulloin 
n. tunti. Mahdollisia linjoja Kelatien alueen läpi tulevaisuudessa ei pidetä todennäköisinä. 
Keskimääräinen kävelymatkan pituus uudelta alueelta pysäkeille on noin 700 m. 

4.6 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen  

4.6.1 Hulevesien hallinta (liite 9) 
 
Laadun varmistamiseksi valitaan keskitetty allasratkaisu tonttikohtaisten tasaussäiliöiden 
asemesta. Altaiden avulla kyetään myös valvomaan hulevesien laatua. Vesiaiheet elävöittävät  
ympäristöä.  

4.6.2 Pohjavesialueiden suojelu 
 
Alueella ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. 

4.6.3 Lähiseudun asutuksen häiriytymättömyys 
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Vantaan puolen pientaloasutuksen häiriöttömyys toteutetaan sekä välissä olevan suojaviheralueen 
että lisäksi toiminnan aiheuttamia ympäristöhäiriöitä rajoittavan TY-kaavamääräyksen avulla, 
jonka sisällöstä on kerrottu tarkemmin kohdassa 5.  
 
Lisäksi määrätään rakennusten sijainti ja suuntaus itäisimpien korttelien itärajalla sellaiseksi, että 
rakennukset toimivat häiriöitä estävänä suojamuurina.    

4.6.4 Viihtyisän ympäristön luominen riittävillä viheralueilla 
 
Kaavan n. 20 ha kokonaispinta-alasta on suojaviheralueiden osuus n. 6 ha. 

4.6.5 Alueen ilme 
 
Kaavassa on annettu rakentamista koskevia määräyksiä, joilla varmistetaan, että alueesta rakentuu 
halutunlainen, korkeatasoinen työpaikka-alue. Määräyksistä kerrotaan tarkemmin korttelialueiden 
kuvausten yhteydessä. Keskeinen katu on loivasti ja säännöllisesti kaareva. Rakennukset tulevat 
näin katukuvassa paremmin esille, sitä rikastuttaen, kuin suoralla kadulla. 

 

5 KAAVAMÄÄRÄYKSET  

5.1 Korttelien käyttötarkoitukset ja korttelikohtaisesti kohdistetut määräykset  

5.1.1 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue 
(TY-12 ) 

 
Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia 
teollisuus- ja varastorakennuksia, e = 0,40. 
 
Liikekerrosalan osuus tontin kokonaiskerrosalasta saa olla enintään 10 %. Päivittäistavarakauppa 
ei ole sallittua. 
 
Rakennusoikeuden lisäksi voidaan rakentaa tilapäisiä varastoja ja muita suojia tai katoksia 
enintään 10 % rakennusoikeudesta. 
 
Raskaan liikenteen logistiikkakeskuksia ei sallita. Ei myöskään sallita toimintaa, joka synnyttää 
ympäristöön häiritsevää melua, häiritseviä hiukkaspäästöjä, häiritseviä hajuja, myrkyllisiä kaasuja 
tai toimintaa, joka on erityisen palovaarallista. 
 
Korttelialueet tulee rajata EV- alueita vastaan verkkoaidalla. (Määräyksen päätarkoituksena on 
pysyttää toiminta tontilla). 
 
Rakenteiden äänieristävyyden lentomelua vastaan tulee olla liike- ja toimistotiloissa 32 dB. 
 
Autopaikkoja on varattava toimisto- ja liiketiloja varten 1 ap/ 50 k-m2 sekä teollisuus- ja 
varastotiloja varten 1 ap/ 100 k-m2. 
 
Kortteleiden 9005, 9009, 9010 ja 9012 Vantaan rajaa lähinnä olevien tonttien itäreunassa tulee 
rakennusten sijoittelu ja suuntaaminen suunnitella niin, että rakentaminen antaa lisäsuojaa 
asutuksen suuntaan. Lisäksi on itäreunan korttelien itäreunaan laitettu kaavakarttaan nuoli+4m -
merkintä. Sen tarkoituksena on ohjata rakennukset enintään 4 m päähän rajasta ja siten, että 
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rakennusten pituussuunta on rajan suuntainen. Tarkoituksena on myös tällä tavalla suojata 
Vantaan puolen asutusta vähäisemmiltäkin häiriöiltä. 

5.1.8 Suojaviheralue (EV) 
 
Alueen puustoa ja muuta kasvillisuutta on hoidettava siten, että se muodostaa näkösuojaa 
työpaikkakorttelien ja asutuksen väliin. Vain suojametsän hoidollisessa mielessä välttämätön 
puiden kaataminen on sallittua. Alueelle saa rakentaa tasausaltaita ja muita hulevesien hallintaa 
parantavia rakenteita. Alueelle on katkoviivoin osoitettu likimääräinen tasausaltaan rajaus. 

5.2 Muut erityiset määräykset  

5.2.1 Lentomelu 
 
Lentomelu on huomioitu kaavamääräyksissä. Koska kaikkien rakentamiseen osoitettujen 
korttelien alueella tai osalla niitä on vähintään 50 dB(A) lentomelurasitus, tulee rakennettaessa 
ottaa huomioon liike- ja toimistohuoneistoille annettu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 3 § 
mukainen ohjearvo sisätiloissa max 45 dB . 

  

6 KAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

6.1.1 Vaikutukset väestörakenteeseen 
 
Kaava-alueelle ei tule uutta asutusta.  

6.1.2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 
Alue on logistisesti erinomainen paikka työpaikka-alueeksi. Se sijaitsee seudullisen pääväylän 
varrella ja kuuluu Tuusulan keskeisimpiin työpaikkojen kehittämisalueisiin tulevan FOCUS-
alueen läheisyydessä.  

6.1.3 Vaikutukset taajamakuvaan 
 
Kelatien työpaikka-alueen laajennus monipuolistaa sen taajamakuvaa uusien yritysten mukana. 

6.1.4 Vaikutukset asumiseen 
 
Kaavan suojavihervyöhyke estää välittömän vaikutuksen Vantaan puolen asutukseen.  

6.1.5 Vaikutukset liikenteeseen (liite 10) 
 
Laajennuksen toteutumisen vaikutus liikenteen lisääntymiseen nykytilanteesta on arvioitu olevan 
Kulomäentiellä ja Korsontiellä arkipäivinä keskimäärin n. 3 %.  

Logistiikka ja raskas liikenne 
Raskaan liikenteen logistiikkakeskukset on kielletty kaavamääräyksellä.  

Joukkoliikenne 
Joukkoliikenne tulee toimimaan edelleen Kulomäentien bussiliikenteen varassa.  
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6.1.7 Vaikutukset tekniseen huoltoon  
 
Alueelle on merkitty puistomuuntamoille rakennusaloja Fortumin antaman lausunnon mukaisesti. 
Samoin on tilavaraus jätevesien pumppaamolle. Elisa Oyj:n olevalle radiomastolle varataan 
kaavassa sen tarvitsema alue. 
 
Alueen ympäristössä on valmis tekninen verkosto, johon alue liitty. 
 
Hulevesien hallinnasta on  laadittu selvitys ja suunnitelma, joiden mukaan alueen vesien hallinta 
ei  hulevesien tasausaltaiden rakentamisen ja veden juoksutuksen säätelymekanismin 
rakentamisen lisäksi edellytä erityisiä toimenpiteitä. 

6.2 Kaupalliset vaikutukset  
Kaava-alueen liikekerrosala voi olla enimmillään teoriassa yhteensä n. 4500 kem2, mikä 
toteutunee yritysten omaan  toimintaan liittyen pienimuotoisena ja merkitykseltään varsin 
paikallisena.  
 
Etelä-Tuusulan ja Korson alueen ostovoiman kasvu ja liiketilan lisätarve huomioon ottaen tämän 
alueen toteutus suunnitellun kaltaisella mitoituksella ja arvioiduilla toimintojen painotuksella ei 
aiheuta sellaisia kielteisiä vaikutuksia kaupan toimintaedellytyksiin, kaupan palveluverkkoon eikä 
kaupan palveluiden saavutettavuuteen, jotka vaatisivat erityisiä toimenpiteitä. 
 
Nykyisellä Kelatien alueella on lounasravintola, muut palvelut haetaan alueen ulkopuolelta, 
tulevaisuudessa esim. Focus-alueelta. Kelantien työpaikka-alueen laajentuminen tuskin lisää 
merkittävästi paikallista tarjontaa.  

6.3 Vaikutukset työpaikkoihin  
Alueelle tulee todennäköisesti noin 400 työpaikkaa. Vastaavanlaisien työpaikkatoiminnan 
alueiden työpaikkamäärät ovat yleensä n. 1 tp / 100-150 kem2. 

6.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

6.4.1 Maisemakuva 
 
Alueen luonnonmaisemalla ei ole erityistä maisemallista arvoa, mutta suojaviheralueena läheisen 
asutuksen kannalta sen on koettu olevan tarpeen. Maisemakuva muuttuu rakennetun työpaikka-
alueen suuntaan säilyttäen kuitenkin kohtuullisen suojaviheralueen. Sen osana säilytetään korkein 
kallioalue. 

6.4.2 Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus 
 
Alueella ei ole merkittäviä luontokohteita.  

6.4.3 Vesistöt ja vesitalous 
 
Alueen rakentaminen vähentää pintavesien imeytymistä alueella. Alueen sisäisillä tasausaltailla 
estetään sadehuippujen lisääntyvä tulviminen Vantaan puolen laskuojissa.  

6.4.5 Vaikutukset virkistyskäyttöön  
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Merkittäviä vaikutuksia virkistyskäyttöön ei ole. Alue on nykyisellään yksityistä maa- ja 
metsätalousaluetta. Polku alueen poikki Vantaalta metsähallituksen metsään säilyy. 
Suojaviheralue tulee tarjoamaan virkistyskäyttömahdollisuuksia, vaikka sitä ei virkistysalueeksi 
luokitellakaan.  

6.4.6 Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön 
 
Alueella ei ole merkittäviä hyödynnettäviä luonnonvaroja. Tukeutuessaan olevaan 
taajamarakenteeseen edistää suunnitelma osaltaan luonnonvarojen säästeliästä käyttöä. 
 

6.5 Muut vaikutukset  

6.5.1 Sosiaaliset vaikutukset 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. Alueelle tulevien työntekijöiden työyhteisö- ja 
mahdollisesti sen myötä myös asuinpaikka vaihtuu, mutta muutos ei ole sosiaalisesta 
ympäristöstä toiseen kovin merkittävä. 

6.5.2 Vaikutukset maa- ja metsätalouteen 
 
Alue ei ole ollut merkittävässä maa- tai metsätalouskäytössä. 

6.6 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT)  
Asemakaavan sisältö tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty - ja niiden suhdetta soveltuvin osin 
suunnittelualueen asemakaavoitukseen - käydään läpi seuraavasti: 
 

Valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite Asemakaavan sisältö 
Toimiva aluerakenne 
Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen 
hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja 
alueiden omia vahvuuksia 
 

Kaava-alue voidaan liittää ympäröivien 
alueiden kunnallistekniikkaan. Katuverkon 
kehittäminen on mahdollista parantamalla 
olevia liittymiä ja rakentamalla yksi uusi 
keskeinen katu. 
 
Alueen vahvuutena ovat hyvät 
liikenneyhteydet, toisaalta taas heikkoutena 
lentomelu, joka rajaa alueen taajamakäytön 
käytännössä työpaikkarakentamiseen. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden 
hyödyntäminen ja eheyttäminen 
 
 

Kaavalla laajennetaan olevaa työpaikka-
aluetta ja hyödynnetään ympäristön 
infrastruktuuria. 

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittami-
nen tukemaan yhdyskuntarakennetta 

Kaavan alueelle ei voi sijoittaa suuryksikköä, 
joten se ei voi siltä osin hajoittaa 
yhdyskuntarakennetta. 

Palvelujen ja työpaikkojen sijoittaminen 
siten, että ne ovat hyvin eri väestöryhmien 
saavutettavissa 

Alueen tulevilla työntekijöillä ja asiakkailla 
on hyvät tieliikenneyhteydet. Myös 
joukkoliikenne toimii. 
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Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun 
edellytysten parantaminen 

Olevaa bussiliikennettä tukemaan tulee lisää 
potentiaalista käyttäjäkuntaa. Kevyen 
liikenteen verkosto on riittävä. 

Riittävien alueiden varaaminen 
elinkeinotoiminnoille 

Kaavan pääasiallinen tavoite on varata 
elinkeinotoiminnalle lisää tonttimaata mm. 
viereisen Kelatien alueen täyttyessä. 

Viheralueiden yhtenäisyys Suunnittelualue sijoittuu 
viheraluekokonaisuuksin ulkopuolelle. 

Rakennetun ympäristön ajallinen 
kerroksellisuus, omaleimaisuus ja 
ihmisläheisyys 

Olevan alueen laajennus luo ajallista 
kerroksellisuutta. Omaleimaisuutta ja 
ihmisläheisyyttä tuovat rakennettuun 
ympäristöön kaareva keskeinen katu sekä 
vesiaiheet hulevesien tasausaltaiden 
muodossa. 

Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen 
poistaminen ja ennalta ehkäiseminen. 

Suojaviheralue ja rakentamisen 
ympäristöhäiriöitä koskevat määräykset 
ehkäisevät haittoja Vantaan puolen asutuksen 
suuntaan. Lentomelun haitallisia vaikutuksia 
torjutaan rakennusten rakenteita koskevalla 
määräyksellä. 

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

Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita rakennuksia, kohteita tai erityistä 
kulttuuriympäristöä. 

Luonnonvarojen saatavuuden turvaaminen 
tuleville sukupolville 

Alueen rakentaminen ei vaikuta 
luonnonvarojen saatavuuteen.  

Luonnon virkistyskäytön ja luonto- ja 
kulttuurimatkailun edistäminen 
 
 

Ulkoiluyhteys Vantaan puolelta 
metsähallituksen metsään on säilytetty. 

Arvokkaiden luonnonalueiden ja niiden 
monimuotoisuuden säilyminen 

Kaavan alueella ei ole arvokkaita 
luontokohteita.  

Ekologisten yhteyksien säilyminen 
suojelualueiden välillä 

Tällaisia yhteyksiä ei varsinaisesti ole. 

Matkailukeskusten ja -alueiden 
verkostoituminen ja vapaa-ajan 
vyöhykkeiden kehittäminen toimivina 
palvelukokonaisuuksina 

Tavoite ei koske tätä aluetta. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
Liikennejärjestelmien kehittäminen eri 
liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina. 
Liikennetarpeen vähentäminen ja 
liikenneturvallisuuden parantaminen. 
Ensisijaisesti olemassa olevien 
pääliikenneyhteyksien ja -verkostojen 
kehittäminen 

Kaava parantaa joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä linja-autoyhteyksien 
osalta kun potentiaalisten käyttäjien määrä 
alueella kasvaa. 
 
Alueen vetovoima perustuu läheiseen 
sijaintiin oleviin pääliikenneväyliin nähden.   

Energiahuollon tuotantolaitosten ja 
energiaverkostojen valtakunnallisten 
tarpeiden turvaaminen 

Tavoite ei koske tätä aluetta. Läheiset 
suurjännitejohdot on huomioitu aiemmissa 
kaavoissa. 
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Helsingin seudun erityiskysymykset 
Alue- ja yhdyskuntarakenteen kasvusuuntien 
valitseminen hyödyntämällä erityisesti 
raideliikenteen sekä seutua ympäröivän 
kaupunki- ja taajamaverkon mahdollisuuksia 

Kaava-alue kytkeytyy olevan työpaikka-
alueen laajennuksena logistisesti edulliseen 
tulevaan neloskehään keskellä Helsingin 
seutua. 

Varautuminen raideliikenteen laajentamiseen 
ja sen tehokkuuden parantamiseen asuntojen 
ja työpaikkojen sijoittelulla 

Alue on pohjoiseen suuntautuvan pääradan 
piirissä. 

Joukkoliikenteen ja muiden 
liikennemuotojen yhteiskäytön edistäminen 

Tavoite liittynee käytännössä asuinalueiden  
joukkoliikenneyhteyksiin ”park and ride” 
sekä ”kiss and ride” periaatteilla eikä siis 
koske tätä aluetta. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen 
ehkäiseminen 

Kaava toteuttaa tavoitetta olevan alueen 
laajennuksena  

Alueiden käyttöönoton sopiva ajoitus 
toimivan yhdyskuntarakenteen 
varmistamiseksi 

Alueelle kohdistuu työpaikkatonttien 
kysyntää. Yhdyskuntarakenne on valmis 
kaavan mukaiseen täydentämiseen. 

Ylikunnallisten virkistysalueiden laajuus ja 
yhtenäisyys 

Tavoite ei koske tätä aluetta. 

 

6.7 Kaavan suhde maakuntakaavaan  
Kaavaluonnos on maakuntakaavan mukainen.  

6.8 Kaavan suhde yleiskaavaan ja osayleiskaavoihin  
Vuoden 1989 koko kunnan yleiskaava on suurelta osin vanhentunut. Laadittava asemakaava ja -
muutos on Tuusulan kunnassa valmisteilla olevan uuden yleiskaava 2040 kaikkien neljän 
rakennevaihtoehdon mukainen. 
 
Kaavaluonnoksen laadinnan lähtökohtana on ollut oikeusvaikutukseton Maantiekylän 
osayleiskaava. Suhteessa siihen on sen työpaikkakorttelien aluetta laajennettu (osayleiskaava 
sisältää valmiiksi noin 40 % tämän kaavan työpaikkakorttelimaasta) ja maa- ja metsätalousaluetta 
supistettu. Viimemainittua aluetta koskevan kaavamääräyksen mukaan kuitenkin sen ”ulkoiset 
rajat tarkentuvat suojavyöhykkeiden ja muun maankäytön suunnittelun myötä”. Kaava toteuttaa 
osayleiskaavaan sisältyvän lähtökohdan tehokkaampaan maankäyttöön, kuitenkin varmistaen 
lähialueen asutuksen riittävän suojan.  

7 JATKOSUUNNITTELU JA ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN  

7.1 Jatkosuunnittelu  
Alueen toteuttaminen vaatii mm. seuraavat valmistelutoimenpiteet: 
 
Jatkosuunnittelun yhteydessä on selvitettävä alueen rakennettavuusolosuhteet tarkemmin. 
  
Kunnallistekniikan suunnitelmat tulee hyväksyä. 

7.2 Toteuttamisen aikataulu  
Alueen toteuttaminen voi alkaa heti kaavan saatua lainvoiman. Alueen toteuttaminen kestänee yli 
10 vuotta. 
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8 YHTEYSTIEDOT 
Kaavaa koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä: 
 
Asko Honkanen    Harto Helpinen 
kaavapäällikkö    arkkitehtikonsultti 
p. 040 314 2012    p. 040 7021039 
 
etunimi.sukunimi@tuusula.fi  etunimi.sukunimi@arkhelpinen.com  
 
tai 
 
Tuusulan kunta / kaavoitus 
Hyryläntie 16, PL 60 
04301 Tuusula 
 
Kaavasta saa lisätietoa myös kunnan verkkosivujen kautta (www.tuusula.fi/kaavoitus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuusulassa      
 
 
Asko Honkanen     
kaavoituspäällikkö    
Tuusulan kunta     

mailto:etunimi.sukunimi@tuusula.fi
mailto:etunimi.sukunimi@arkhelpinen.com
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