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1 TIIVISTELMÄ 
 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Alueen kaavoittaminen on käynnistynyt Tuusulan seurakunnan aloitteesta. Hankkeeseen liittyy 
solmittu ja 19.12.2005 kunnanhallituksen hyväksymä kaavoituksen käynnistämissopimus. Alueen 
kaavoittaminen sisältyy viimeisimpään valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymään kaavoi-
tussuunnitelmaan.  

Alueelle laadittiin kaavamuutos, mutta sen hyväksymispäätöksestä tehty valitus johti kaavan 
hyväksymispäätöksen kumoamiseen. Valitus koski asemakaavamuutoksen liikennejärjestelyjä, 
joissa ajo pysäköintihalliin oli suunniteltu terveysaseman pysäköintialueen kautta.  

Kaavaprosessi on käynnistetty uudestaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.6. – 
29.6.2012. 

Kuntakehityslautakunta hyväksyi kaavamuutosehdotuksen 14.11.2012, jonka jälkeen ehdotus 
hyväksyttiin kunnanhallituksessa 17.12.2012. Ehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtävillä 10.1. - 11.2.2013. Nähtävilläolon aikana ei saatu mielipiteitä. Saatujen lausuntojen 
perusteella tehtiin vähäisiä tarkistuksia suunnitelmaan ja kaavamuutos valmisteltiin hyväksymiskä-
sittelyyn kuntakehityslautakuntaan, kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon. 

1.2 Asemakaava 

Kaavamuutoksessa alue muuttuu kirkko- ja muuhun seurakunnalliseen rakentamiseen varatusta 
alueesta seurakunnallisen toiminnan ja keskustamaisen asumisen kortteliksi, joka mahdollistaa 
katutasossa myös liike- ja toimistotilojen sekä lähipalvelujen sijoittamisen. Kaavamuutoksessa on 
tehostettu alueen käyttöä sekä sallittu aiempaa korkeammat kerrosluvut. Muutoksessa on huomioi-
tu keskeinen sijainti keskustassa, kansipysäköintiratkaisu sekä meluntorjunta. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin hehtaari. Kaavassa on osoitettu tontti seurakunnan toimintaa 
palveleville rakennuksille (YK-5) ja asuinkerrostalotontti (AK-38). Lisäksi on tarkistettu kevyenlii-
kenteen katualueiden rajauksia ja muutettu Hyryläntien varressa pieniä virkistysalueita katualueek-
si. 

Kirkoille ja muille seurakunnallisille rakennuksille varattu tontti (YK-5) on kooltaan n. 3 650 m2. 
Tontille voi sijoittaa myös julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen tiloja. Rakennusten katutasoon 
saadaan rakentaa lisäksi liike- ja yksityisiä toimistotiloja. Rakennusoikeutta on 4 500 k-m2. Suurin 
sallittu kerrosluku on IV. 

Asuinkerrostalojen tontti (AK-38) on kooltaan n. 1 760 m2. Rakennusten pohjakerrokseen voidaan 
sijoittaa lisäksi seurakunnallisen toiminnan, julkisen lähipalvelun ja asukkaiden yhteiseen käyttöön 
tarkoitettuja tiloja. Rakennusoikeutta on 3 550 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on VI. 

Kaavamuutos sisältää lisäksi kevyenliikenteen katualuetta, n. 1230 m2 ja katualuetta n. 2500 m2. 

Tonttitehokkuuksiksi muodostuvat 1,2 (YK-5) ja 2,0 (AK-38). Kaava-alueen aluetehokkuus on 0,88. 
Alueen arvioitu asukasmäärä on 60 asukasta. 
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1.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava toteutunee muutaman vuoden kuluessa kaavan vahvistumisesta. Tuusulan kunnan ja 
Tuusulan seurakunnan tavoitteena on toteuttaa yhteistyössä kirkollisen sakraalitilan ja toimitilojen 
muodostama korttelikokonaisuus. Korttelin toteuttamisesta on järjestetty arkkitehtuurikilpailu, jonka 
voitti arkkitehdit m3 oy. Voittaneen ehdotuksen toteuttamisedellytyksiä on selvitetty kaavatyön 
edetessä samalla kun kilpailutyön pohjalta tehtävä jatkosuunnittelu on edennyt. 

2 LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla Tuusulan kuntakeskuksen ytimessä, 
Kauppatien raitin yhteydessä. Suunnittelualue sijoittuu Hyrylän pitkänomaisen keskuksen puolivä-
liin. Kortteli on kiinteä osa Hyrylän keskustaa ja sen kaupunkikuvaa. Se on osa Hyryläntielle, 
Kauppatielle ja Tuusulanväylälle avautuvaa taajamakuvaa. Alueelle sijoittuu Tuusulan seurakun-
nan seurakuntakeskuksen rakennus. 

 

 

Alue sijoittuu Hyrylän nykyisen keskustan ja Rykmentinpuiston tulevan keskustan laajennuksen 
liitoskohtaan. 
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2.1.1 Topografia, maaperä 

Kaava-alue on rakennettua ympäristöä ja rakennettuun ympäristöön liittyviä viherosuuksia. Alue on 
melko tasainen, korkeustasot vaihdellen likimäärin välillä +51.5 m - +53.0 m. Maaperästä lisätietoa 
liitteessä 9. 

2.1.2 Pohjavesi 

Alue kuuluu yhdyskunnan vedenhankinnalle tärkeään 1. luokan pohjavesialueeseen. Koko 
pohjavesialueen pinta-ala on 370,79 ha, josta muodostomisaluetta on 324,08 ha. 

Kunnallistekniikan suunnittelussa on selvitetty alueen pohjaveden pinnan tasoja. Tuusulanväylän 
suunnittelun yhteydessä on asennettu pohjavesiputki Rykmentin alikulkukäytävän kohdalle, putken 
alapää on ulottunut tasolle +45.60. Putki oli kuiva. Seurakuntakeskuksen luoteispäätyyn yritettiin 
asentaa pohjavesiputki, mutta kairaukset päättyivät kiveen tai kallioon 1,7... 2,4 metrin syvyydessä. 
Kohteessa maanpinta on tasolla +53.00, kairaukset päättyivät tasolle +50.60... + 51.30. 

Pohjaveden muodostuminen 

Pohjaveden määrän turvaaminen on ongelmallista, sikäli kun Hyrylän aluetta halutaan rakentaa.  
Liikennealueilta on johdettava hulevedet pohjavesialueen ulkopuolelle, joten muodostuvan 
pohjaveden määrä vähenee sitä enemmän mitä maata pinnoitetaan. Pohjaveden laadun 
takaamiseksi ajoväylien pinnoittaminen on välttämätöntä. Tuusulan Ympäristökeskuksen 
"Maankäyttö Hyrylän pohjavesialueella, ohjausryhmän esitys" 11.1.2006 päivätystä asiakirjasta käy 
hyvin ilmi pohjaveden määrään liittyvä problematiikka. 

Samaan liittyen on selvitetty jo rakennetun taajaman rakennusten, tie- ja liikennealueiden sekä 
piha-alueiden pinta-alat Hyrylän pohjavesialueelta. Alla olevassa taulukossa on selvitetty vuonna 
2009 tällä pohjavesialueella olevien alueiden käyttöä karttatarkasteluna verraten toteutunutta ja 
asemakaavan mahdollistamaa maankäyttöä. Suhde tai pohjaveden kertymä ei ole rakentamisesta 
johtuen merkittävästi tämän jälkeen muuttunut. 

Taulukossa ei ole huomioitu mm. katu- ja liikennealueiden osalta mahdollisesti tekemättömiä 
pohjavedensuojauksia, mikä tarkoittaa, että tällä hetkellä pohjavettä muodostuu myös niiltä osin 
katu- ja liikennealueilta. 

 

AJANTASAKAAVA 

 

    RAKENNETTU     

  ha %   ha % 

Imeytyvä 

 

151,96 46,89 Imeytyvä 199,83 61,66 

Katot/kannet 

 

33,24 10,26 Katot/kannet 27,23 8,40 

Katot/ajo/imeyt. 

 

77,67 23,97   

 

  

Ajo 

 

15,59 4,81 Ajo 51,40 15,86 

Kadut, tiet, LT 

 

45,62 14,08 Kadut, tiet, LT 45,62 14,08 

  

 

324,08 100,00   324,08 100,00 
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2.1.3 Väestö 

Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan keskuksen, Hyrylän ytimessä. Hyrylän taajama-alueen asukas-
määrä on n. 8000 asukasta. Nykyisellä taajaman ydinalueella Tuusulanväylän ja Tuusulanjoen 
välisellä, kiertoliittymiin rajoittuvalla alueella asuu vain reilut 500 asukasta. 

2.1.4 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue on osa Hyrylän keskustaajamaa, ydinkeskustaa. Hyrylän kaupallisen keskustan voi 
katsoa muodostuvan kahdesta, osin toisistaan erilliseksi jäävästä osasta, Kauppatien kaupparaitis-
ta ja keskustan pohjoispään liikekeskittymästä. Kaupallinen keskusta katkeaa jonkin verran juuri 
suunnittelualueen ja pohjoispuolisen terveyskeskuksen kohdalla. 

Hyrylän keskustan yhdyskuntarakenne on paikoin keskustamaisen tiivis, keskustamaisin toimin-
noin, sisältäen keskustamaisia osia. Rakenteen sisään jää kuitenkin toteutumattomia jaksoja ja 
rakenne on paikoin hajanainen ja keskeneräinen. 

Keskustaajaman palvelut sijoittuvat kävelyetäisyyden päähän kaava-alueen korttelista. Päiväkotiin, 
ala-asteelle ja ylä-asteelle on matkaa n. 500 m ja lukioon vähän yli kilometri, Tuusulanjoen 
virkistysmahdollisuuksiin n. 100 metriä. 

Taajamakuva 

Hyrylän taajaman ydin rajautuu Tuusulanväylän, Hämeentien ja Koskenmäentien väliin. Itärajan 
muodostaa Hyryläntie ympäristöineen. Kerrosluku vaihtelee ydinkeskustassa välillä I-VII. Kor-
keimmat rakennukset ovat: Keskustan eteläpäässä Hyrylänkadun ympäristössä; Möllerinkulma VI, 
Hopeahelmi ja Postin talo, Hyrylänkatu 8, V; Kievarinkaaren kaavassa on V 1/2. Keskustan 
keskivaiheilla, siitä itään Suutarintien tornitalossa on keskustan korkein kerrosluku eli VII. Kauppa-
tien varressa kerrosluku on IV-V. Keskustan pohjoispään korkeimmat kerrosluvut ovat Terveyskes-
kus IV ja Koskenmäentien asuintalo (Koskenmäentie 2) V. Voimassa oleva kaava mahdollistaa 
kunnantalon tontilla kahdeksan kerrosta. Klaavonkallion alueen korkeimmissa taloissa on viisi 
kerrosta. 
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Hyrylän keskustan taajamakuvaa leimaavat keskeneräisyys sekä pysäköintialueiden hallitsevuus. 
Taajamakeskus on kehittymässä pikkukaupunkimaisemmaksi. Perinteistä rajautuvaa katu- ja 
kaupunkitilaa löytyy ainoastaan katkelmina. Korttelit eivät muodosta eheitä, rajautuvia kokonai-
suuksia. 

Taajamakuvallisesti yhtenäisin jakso muodostuu 
Kauppatien kolmesta kaupunkimaisesta kerrostalosta 
(Kauppatie 7-11). Katutilaa heikentää kuitenkin 
tässäkin kadun vastakkaisen puolen toteutumatto-
muus. Hyrylänkadun pohjoispuolen rakennukset 
asettuvat myös katutilaa rajaavasti. 

Nykyinen keskustan taajamakuva on rakentunut 
pääasiallisesti 1960-luvulla ja myöhemmin. Keskustan 
rakennuskanta sisältää kuitenkin jonkin verran ajallista 
kerroksellisuutta.  
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Rakennetun ympäristön kulttuurihistorialliset arvot 

Vanhinta kerrostumaa edustavat Maamiesseurantalo (mahdollisesti 1800-luvun jälkipuoliskolta), 
Koulumäki ja Hyrylän kasarmialueen toisen rakennuskauden punatiiliset kaksi rakennusta (1900-
luvun alusta). Kasarmialueen ensimmäistä puurakentamisen kautta (1800-luvun jälkipuoliskolta) ei 
edusta Tuusulanväylän länsipuolella yhtään rakennusta. Äkseerauskenttä on sijainnut nykyisten 
seurakuntakeskuksen ja terveyskeskuksen sijoilla (kts. liite 12).  

Kuvassa on varuskunnan rakennusten sijainti: punaiset säilyneitä, vihreät purettuja rakennuksia. 

 

Aiemmin laadittaessa kaavamuutosta samaan kortteliin Keski-Uudenmaan maakuntamuseo antoi 
lausunnon 12.1.2007, joka oli laadittu yhteistyössä Museoviraston kanssa. Lausunnossa todettiin 
mm., että Tuusulan seurakuntakeskuksella on rakennustaiteellista arvoa, ja että julkisena seura-
kunnan rakennuksena sillä on myös historiallista arvoa. Pitkään jatkuneiden kosteusongelmien 
takia rakennuksessa 1990-luvulla toteutettu kattomuutos tasakatosta aumakatoksi on kuitenkin 
alentanut rakennuksen arvoa. Kattomuutoksen jälkeenkin kosteusvaurio-ongelmat ovat jatkuneet. 
Niiden seurauksena rakennuksessa on ilmeisen vaikeasti korjattava homeongelma. Rakennukses-
ta 12.3.2006 laaditun kuntoarvioraportin mukaan puhtaaksi muuratut ulkoseinät ovat erittäin 
huonossa kunnossa. Ilman tuuletusväliä rakennettujen seinien eristeet ovat kostuneet. Kuntoarvi-
ossa esitetään, että tilanteen korjaamiseksi ulko- seinät tulisi purkaa kokonaan ja rakentaa 
uudelleen rakenteeltaan tuulettuviksi.  

Edellä mainittuun viitaten maakuntamuseo toi lausunnossaan esiin, että rakennuksen esittäminen 
suojeltavaksi asemakaavan muutoksen yhteydessä ei ole perusteltua. Vanhalle seurakuntakes-
kukselle on sittemmin myönnetty purkulupa ja purkutyöt ovat käynnistyneet. 
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2.1.5 Liikenneverkko 

Kaava-alue sijoittuu kortteliin, joka rajautuu kaakossa Tuusulanväylään ja luoteessa jatkumoon 
Kauppatie-Hyryläntie. Alue kytkeytyy keskustan katuverkkoon Hyryläntien kautta. Aluetta sivuavat 
kevyenliikenteen yhteydet Kaartilaisenpolku ja Jääkärinpolku. 

Tuusulan keskustan tieverkon rungon muodostavat keskustan läpi kulkevat kanta- ja seututiet. 
Pohjois-eteläsuuntaista liikennettä välittää Tuusulanväylä–Hämeentie-akseli (kt 45) nelikaistaisena 
pääkaupunkiseudulta Hyrylän kiertoliittymään asti. Hyrylän kiertoliittymästä pohjoiseen kantatie 45 
jatkuu yksiajorataisena Hämeentienä. Järvenpään suuntaan tie jatkuu kaksiajorataisena aina 
Hyökkälän kiertoliittymään asti. Tästä eteenpäin tie jatkaa yksiajorataisena Järvenpääntienä (mt 
145). Itä-länsisuuntainen liikenne käyttää Tuusulan keskustan länsipuolella Nahkelantietä (mt 139) 
ja itäpuolella Kulloontietä (mt 148), jotka osittain ovat muuttumassa kaduiksi uusien tieyhteyksien 
rakentamisen myötä. (Liite 10) 

2.1.6 Liikennemäärät 

Vuoden 2030 liikenne-ennusteissa Hyryläntielle on arvioitu n. 9 700 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 
Tuusulanväylälle 25 500 ajoneuvoa. Ennuste pohjautuu nykyverkkoon. Kts. liitteet 10-11. 

2.1.7 Kevytliikenne 

Kävelyn ja pyöräilyn valitsemiseen kulkutavaksi vaikuttaa yhdyskuntarakenne, palveluverkon 
kehitys, määränpään saavutettavuus ja liikenneympäristö esteettömyys. Kävelyn ja pyöräilyn 
asema kulkumuotona korostuu erityisesti lyhyillä, alle kilometrin matkoilla, joilla kävely on selvästi 
yleisin kulkumuoto. Yli kilometrin matkoista jo yli puolet tehdään henkilöautolla. Polkupyörä on 
kulkumuotona otollisin 1–5 kilometrin matkoilla. 

Hyrylän kaupallinen keskusta on pituudeltaan n. 800 metriä. Kaava-alue sijoittuu keskustan 
puoliväliin. Keskustan palvelut ovat kävelyetäisyyden päässä. 

2.1.8 Joukkoliikenne 

Hyrylän alueen joukkoliikenne perustuu pääosin linja-autoliikenteeseen. Tuusulasta on hyvät 
bussiyhteydet pääkaupunkiseudulle Tuusulanväylän joukkoliikenteen laatukäytävän myötä. 
Tuusulan keskustasta on hyvät joukkoliikenneyhteydet myös Järvenpäähän. Keravalle ja Korsoon 
kulkee arkena noin yksi vuoro tunnissa. Linja-autoaseman sijainti ja bussiliikenteen reitit vuoro-
määrineen on esitetty liitteessä 11.4. 

Hyrylän linja-autoasema sijaitsee 200 m suunnittelualueelta. Tuusulanväylä pysäkkeineen 100 m 
alueelta. 

2.1.9 Liikenneverkon suunnitelmat 

Tuusulan keskustan tieverkkoselvityksessä (2007) on esitetty Tuusulan keskustan tavoiteverkko 
2030. Mikäli verkko toteutuu esitetyssä muodossa keskustaajaman ohittavin tieyhteyksin, Tuusu-
lanväylän liikennekuorma pienenee ja sitä voidaan kehittää luonteeltaan katumaisempana. (liite 
10.6) 

Rykmentinpuiston osayleiskaavatyön yhteydessä on tutkittu uutta linja-autoaseman sijoituspaikkaa 
mm. uimahallin ympäristöön. Etäisyyttä alueelta asemalle tulisi n. 400 metriä. Hienokseltaan 
pidentynyt etäisyys ei vaikuta olennaisesti joukkoliikenteen kilpailukykyyn. 

2.1.10 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaava-alueelle sijoittuu 1967 valmistunut seurakuntakeskus. Maakuntamuseo on antanut aiem-
man kaavatyön yhteydessä 12.1.2007 lausunnon seurakuntakeskuksen suojeluarvoista. Lausun-
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nossa todetaan, että seurakuntakeskus ei omaa nykymuodossaan suojeluarvoja. Alueella ei 
sijaitse inventoituja muinaismuistoja. 

2.1.11 Tekninen huolto 

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä kulkee kunnallistekniikan vesi- ja viemärijohdot sekä 
kaukolämpöverkko, joihin uusi alue voidaan liittää. (Liite 2) 

2.1.12 Ympäristöhäiriöt 

Alue rajoittuu idässä vilkasliikenteiseen Tuusulanväylään ja alueesta etelään sijoittuu Nappulakatu. 
Lännessä alue rajautuu Hyryläntiehen. Liikenneväylien melu- ja tärinävaikutuksesta on tehty 
kaavatyön yhteydessä erillinen selvitys (27.5.2007). Meluselvitystä on päivitetty 13.3.2009. Hyrylän 
keskusta-alueelta on tehty liikenteen päästöjen leviämisselvitys Kievarinkaaren asemakaavan 
yhteydessä (20.9.2007, päivitetty versio 26.5.2008). 

2.1.13 Maanomistus 

Suunnittelualueen maanomistajia ovat Tuusulan apteekkitalo oy, Tuusulan seurakunta sekä 
Tuusulan kunta. Tuusulan seurakunnan kanssa pyritään solmimaan maankäyttösopimus 
kunnanvaltuuston päättämien maapoliittisten periaatteiden mukaisesti. 
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2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö vahvisti 8.11.2006 
maakuntakaavan. Maakuntakaavassa 
suunnittelualue on keskustatoimintojen 
aluetta (punainen neliö). Jokilaaksoon on 
merkitty viheryhteystarve (vihreä katkovii-
va), jolla osoitetaan virkistysalueverkostoon 
ja ekologiseen verkostoon kuuluvat 
viheryhteydet ja -alueet. Ympäröivä alue on 
taajamatoimintojen aluetta (ruskea). Alue 
on pohjavesialuetta (pv). 

Maakuntakaavan uudistaminen on käyn-
nissä. Laaditussa 2. vaihemaakuntakaavan 
ehdotuksessa ei ole Hyrylän keskustan 
kannalta esitetty muutoksia, joilla olisi 
vaikutusta kaavan tavoitteisiin. 

 

 
 

 

2.2.2 Yleiskaava, osayleiskaava 

Koko kuntaa koskeva oikeusvaikutukseton 
yleiskaava (kuva) on hyväksytty kunnanval-
tuustossa 15.5.1989. Yleiskaavassa 
suunnittelualue on keskustatoimintojen 
aluetta (C). Suunnittelualue on varsinaista 
pohjaveden muodostumisaluetta (pv-2). 

Yleiskaavan uudistaminen on vireillä. 
Laadittujen rakennemallien osalta ei 
suunnittelualueen suhteen ole eroavai-
suuksia – kaikissa malleissa alue on 
Hyrylän taajaman keskustaa. 
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Kunnanvaltuusto hyväksyi 9.4.2001 
Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaa-
van (HyLa), joka on laadittu oikeusvaikut-
teisena vaihekaavana sitten, että maa- ja 
metsätalouteen, virkistykseen ja suojeluun 
tarkoitetut alueet sekä erityis- ja vesialueet 
on määritelty, mutta muiden yhdyskuntara-
kentamiseen tarkoitettujen alueiden 
käyttötarkoitukseen, mitoitukseen ja 
tehokkuuteen ei osayleiskaava ota kantaa. 
Näillä alueilla rakentamista ohjaa rakennus-
järjestys. Liikenneverkon osalta osayleis-
kaava ei ole oikeusvaikutteinen. 

Osayleiskaavassa suunnittelualueen 
luoteisrajaa kulkee ohjeellinen kevyenlii-
kenteen reitti Kauppatien ja Hyryläntien 
mukaisesti. Tuusulanväylä on merkitty 
seututienä (st). 

Suunnittelualuetta koskee pohjavesialue-
merkintä (pv-1). 

 

2.2.3 Asemakaava suunnittelualueella 

Kts. ote ajantasakaavasta seuraavalta sivulta. 

Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 33075 tontti 1 on Kirkkojen ja muiden seurakunnallis-
ten rakennusten korttelialuetta (YK-3), tontin kerrosluku on III ja rakennusoikeus 3500 kem2. 
Seurakuntakeskuksen korttelin ja Hyryläntien välissä on pp-merkinnällä kevyen liikenteen reitti 
sekä kovin kapea puistoalue. Hyryläntie on katualuetta ja suunnittelualueen kaakkoislaidalla oleva 
Jääkärinpolku kevyen liikenteen aluetta, jolla on huoltoajo sallittu. 

2.2.4 Asemakaava suunnittelualueen lähiympäristössä 

Niin ikään kevyelle ja huoltoliikenteelle varatun Kaartilaisenpolun lounaan puolella on liikeraken-
nusten korttelialueita (AL), jossa tonttien kerrosluku on II ja rakennusoikeus 2800 k-m2. LP-
merkinnällä on osoitettu pysäköintialue korttelin 33069 vierellä. Hyryläntien toisella puolella on 
liikennealuetta, joka on varattu taksien käyttöön. 

Suunnittelualueelta koilliseen on samassa korttelissa 33075 on terveyskeskus, jonka korttelialueen 
käyttötarkoitus on YS-4 merkinnällä ”Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
korttelialue.” Korttelialueelle saa rakentaa enintään nelikerroksisia rakennuksia rakennusoikeuden 
10 500 kem2 puitteissa. 

Suunnittelualueen eteläpuolelle on hyväksytty asemakaavanmuutos koskien korttelin 33065 tonttia 
1 ja tämän eteläpuolista katualuetta, mutta päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa. 
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Ote ajantasa-asemakaavasta, johon on merkitty punaisella pistekatkoviivalla likimäärin suunnitte-
lualue 

 

2.2.5 Keskustan yleissuunnitelma 

Alueelle laaditaan keskustan yleissuunnitelmaa, joka ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
kaava eikä siten oikeusvaikutteinen suunnitelma. Keskustan yleissuunnitelmalla avulla visioidaan 
tulevaa ja vaihtoehtoja keskustan kehittämiselle. Suunnitelma on nähtävillä 27.2. – 7.4.2013. 
Tavoitteena on, että keskustan yleissuunnitelma hyväksyttäisiin keväällä 2013. 

Yleissuunnitelman 25.1.2013 päivätyssä työversiossa (ote liitteenä 5b), jota ei ole käsitelty 
luottamuselimissä, on virasto- ja seurakuntakeskuksen hanke on sijoitettu kunnan ja seurakunnan 
tavoitteen mukaisesti nykyisen seurakuntakeskuksen paikalle. Tässä yleissuunnitelman työversi-
ossa on seurakuntakeskuksen pohjoispuolitse merkitty tärkeä viheryhteystarve ja eteläpuolitse 
tärkeä kevyen liikenteen yhteys. 
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2.3 Muut aluetta koskevat päätökset ja selvitykset 

2.3.1 Kaavan laatimispäätös 

Kaavahanke on kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoitussuunnitelmassa 2013-2017. 

2.3.2 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. 

2.3.3 Tonttijako ja -rekisteri 

Alueen kiinteistöt ovat kiinteistörekisterissä tiloina. 

2.3.4 Pohjakartta 

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen (23.12.1999 / 1284) vaatimukset. 

2.3.5 Selvitykset 

Suunnittelussa käytetyt selvitykset: 

• Pohjatutkimukset 11/2007 ja aiemmat kairaustulokset (liite 9) 
• Tuusulan keskustan kaupallinen kehittäminen -selvitys 
• Tuusulan keskustan ja Kievarinkaaren asemakaavan liikenteen päästöjen leviämisselvitys 

(liite 8) 
• Hyrylän keskustakortteleiden melu- ja tärinäselvitys 27.5.2007 (liite 7) 
• Ydinkeskusta, kortteli 8021 ja 8067, liikenneselvitys (liite 11) 
• Hyrylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma, 29.9.2005 
• Hyrylän pohjavesialueen rakentamiskartoitus, 2009 
• Maankäyttö Hyrylän pohjavesialueella, ohjausryhmän esitys, Tuusulan 

ympäristöasiainkeskus 11.1.2006. 
 

Selvitykset, jotka eivät ole tämän selostuksen liitteenä, ovat saatavilla Tuusulan kunnan kaavoitus-
toimistosta. 
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
   

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Tämä asemakaavamuutos on Tuusulan kunnan ja Tuusulan seurakunnan virasto- ja seurakunta-
keskusta sekä asuinkerrostalohankkeen hankekaava - alueelle suunniteltu rakentaminen vaatii 
kaavamuutoksen. 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen 

Alueen kaavoittaminen on käynnistynyt Tuusulan seurakunnan aloitteesta. Hanke lähti virallisesti 
liikkeelle vuonna 2005 tehdyllä kaavoituksen käynnistämissopimuksella. Suunnitelmat kuitenkin 
muuttuivat ja vuonna 2010 tehtiin yhteistyösopimus (liite 13).  

Alueelle laadittiin kaavamuutos, mutta sen hyväksymispäätöksestä tehty valitus johti kaavan 
hyväksymispäätöksen kumoamiseen. Kaavaprosessi on käynnistetty uudestaan. Asemakaavoituk-
sen vireille tulosta on kuulutettu 4.6.2012 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilletulokuulu-
tuksessa.  

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.3.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tämän kaavaselostuksen liitteenä. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 7.6. – 29.6.2012. 

3.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

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

3.3.3 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaehdotuksesta on pyydetty asiaankuuluvien viranomaisten lausunnot. Viranomaisneuvottelu-
tarvetta ei ole esitetty. 

3.4 Asemakaavan tavoitteet  

3.4.1 Tuusulan kunnan ja Tuusulan seurakunnan asettamat tavoitteet 

Tuusulan kunnan ja Tuusulan seurakunnan tavoitteena on toteuttaa yhteistyössä kirkollisen 
sakraalitilan ja toimitilojen muodostama korttelikokonaisuus. Korttelin toteuttamisesta on järjestetty 
arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti arkkitehdit m3 oy. Liitteenä 16 on kilpailun arvostelupöytäkirja. 
Voittaneen ehdotuksen toteuttamisedellytyksiä selvitetään kaavatyön edetessä samalla kun 
kilpailutyön pohjalta tehtävä jatkosuunnittelu etenee. 
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3.4.2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: Valtioneuvoston päätöksen mukaiset (v. 2000) valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 

toimiva aluerakenne 
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
Helsingin seudun erityiskysymykset 
luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.  

Tavoitteita on tarkistettu, tarkistetut ovat astuneet voimaan 1.3.2009. Tarkistuksen pääteemana on 
ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. 

Yleiskaavan myötä tavoitteena on asemakaavoittaa keskustatoimintoja. 

3.4.3 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Asemakaava sijoittuu Hyrylän keskustaan. Alue on kiinteä osa keskustan toiminnallista rakennetta 
ja sopii tehokkaampaan, keskustamaisempaan rakentamiseen. Keskustamaisen rakentamisen 
näkökulmasta on eduksi osoittaa riittävä määrä liiketiloja, kadulle avautuvina katutason tiloina. 
Pysäköinti toteutetaan pääosin maanalaisena. 

Asemakaava on osa kuntakeskuksen kaupunkikuvaa. Rakentamisessa on huomioitava korttelin 
rooli keskustan kaupunkikuvassa ja katutilassa. 

Alue rajautuu idässä Tuusulanväylään, alueelle osoitetaan asuintoimintoja. Asuinrakentamisessa 
ja pihojen järjestämisessä on huomioitava asuinympäristölle asetetut vaatimukset melutasoista ja 
liikenteen päästöistä. 

3.4.4 Lähialueen asukkaiden ja -maanomistajien tavoitteet 

Nähtävillä olleeseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tuli seitsemän mielipidettä, joista 
kolmessa esitettiin tavoitteita tai huomioita. (kts. liite 6) Yhdessä mielipiteessä esitettiin laajempaa 
kaavamuutosalueen rajausta. Toisessa esitettiin huoli keskusta-alueen pysäköintipaikkojen 
niukkuuteen liittyen. Fortum ilmoitti tarjoavansa kaukolämpöä kiinteistöille. 

3.5 Kaavaehdotuksen valmistelu 

Arkkitehdit m3 Oy:n kilpailuvoiton jälkeen korttelin kaavasuunnittelua on jatkettu rinnan Tuusulan 
kunnan ja Tuusulan seurakunnan tekemän hankesuunnittelun kanssa. Kaavaselostuksen liitteenä 
5 on arkkitehdit m3 Oy:n tuottamaa havainnemateriaalia. 

Kaavaehdotusta valmisteltaessa pohdittiin erityisesti liikennejärjestelyjä. Koska terveysaseman 
saatto- ja hälytysajoneuvoliikenteelle halutaan rauhoittaa oleva piha, on suunniteltu ko. korttelin 
pysäköintikellariin ajo aiemmasta kaavamuutoksesta poiketen pintapysäköintikentän taakse 
Kaartilaisenpolun laitaan. Näin ollen ambulanssiliikenne ja korttelin 8067 alueelta ja kautta tuleva 
liikenne risteävät korkeintaan Hyryläntien liittymässä, jossa sielläkin pystytään toteuttamaan 
kaavan puitteissa riittävät väistötilat. 

Valmistelun aikana on työstetty myös pysäköintijärjestelyjä eritoten kellarissa. Pysäköintiä varten 
varattavaa maanalaista aluetta on laajennettu, mikä mahdollistaa aiempaa enemmän autopaikkoja 
ja siten rakennusoikeutta tonteille. 
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Tuusulan seurakunnan pyynnöstä on selvitetty mahdollisuutta toteuttaa Hyryläntien laitaan linja-
autoa varten pysäkki, mikä näyttää onnistuvan, mutta edellyttänee ainakin yhden puurivin kaata-
mista. 

Korttelin pohjoislaitaan on suunniteltu kevyen liikenteen katualue, Esikunnanpolku, jota käytetään 
myös huoltoajoon virasto- ja seurakuntakeskuksen itäpäähän, johon keittiö lienee tulossa, sekä 
asuinkerrostalokorttelille. Ratkaisussa on huomioitu myös mahdollisuus, jonka mukaan terveys-
asemaa laajennettaisiin paikallaan, jolloin tarvitaan ajoyhteys terveysaseman tontin ollessa 
työmaana. 

Heikkoutena em. huoltoajojärjestelyssä on se, että seurakuntakeskuksen pääoven edestä kulkee 
huoltoajo. Tämä on kuitenkin hyväksyttävissä, koska huoltoajo tapahtuu verrattain harvoin. 
Terveysaseman tontin mahdollinen kaavamuutos antaa mahdollisuuden parantaa tätä tilannetta, 
mutta siihen ratkaisuun ei etukäteen voida sitoutua. Mikäli terveysaseman tontin kaavamuutosta 
laaditaan, kannattanee pohtia pienehkön aukion järjestämistä virasto- ja seurakuntakeskuksen 
pääsisäänkäynnin edustalle. 

3.6 Asemakaavanmuutoksen valmistelu 

MRL 27 §:n mukaisen julkisen nähtävilläolon aikana ei saatu mielipiteitä. Saatujen lausuntojen 
pohjalta kaavamääräyksiin ja –karttaan liittyen tehtiin vähäisiä tarkistuksia pohjavesimääräyksiin 
liittyen. 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 
 
4.1 Suunnitelma 

4.1.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 

Asemakaavan muutosehdotuksessa on tarkistettu alueen käyttötarkoituksia, tehostettu alueen 
käyttöä, sallittu aiempaa korkeammat kerrosluvut sekä ajanmukaistettu kaavamääräykset. 
Kaavassa on osoitettu tontti seurakunnan toimintaa palveleville rakennuksille (YK-5) ja asuinker-
rostalotontti (AK-38). Kaavamuutoksella mahdollistetaan yleiskaavan osoittama keskustamainen 
rakentaminen. Seurakunnallinen käyttötarkoitus on valittu maanomistajan tavoitteen mukaisesti. 
Vaihtoehtoista seurakuntakeskuksen sijaintia ei ole selvitetty kaavatyön yhteydessä. Keskeisenä 
kuntalaisten palveluna on kuitenkin perusteltua sijoittaa toiminta jatkossakin nimenomaan keskus-
ta-alueelle. Perusteena tehostamiselle ja valituille käyttötarkoituksille ovat valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet, yleiskaava ja palvelujen saannin kannalta keskeinen sijainti. 

Lisäksi on tarkistettu kevyenliikenteen katualueiden rajauksia ja muutettu Hyryläntien varressa 
pieniä virkistysalueita katualueeksi. Kevyen liikenteen verkoston kehittäminen on erityisesti 
keskusta-alueella perusteltua. Hyryläntien varressa on muutettu pienehkö virkistysalue katualu-
eeksi, koska kooltaan se ei virkistysalueena voi toimia. Toisekseen, kyseinen virkistysalue on ollut 
käytännössä Hyryläntien varressa olleet kaksi puuriviä, mitkä kaavallisesti voivat olla myös 
katualueella. 

Asuinkerrostalojen tontti (AK-38) on kooltaan n. 1 765 m2. Rakennusten ensimmäiseen kerrok-
seen tulee sijoittaa lisäksi seurakunnallisen toiminnan, julkisen lähipalvelun tai asukkaiden 
yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja, jotta julkisivu ja katutila olisivat pelkkää asuinrakennusratkai-
sua elävämpi ja siten osa keskustamaista rakentamista. Rakennusoikeutta on 3 550 k-m2. Suurin 
sallittu kerrosluku on VI. Kerrosluku poikkeaa muutamien lähikortteleiden kerrosluvusta, mutta 
toisaalta tämä on perusteltua juuri tehokkuusajattelusta johtuen. 
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Rakennusoikeutta mitoitettaessa on pyritty tehokkaaseen maankäyttöön, mitä keskusta-alueelta 
ilmeen ja tehokkaan maankäytön nojalla edellytetään. Tässäkin tapauksessa pääasiallinen 
tehokkuutta rajoittava tekijänä ovat autopaikkojen rakentamismahdollisuudet. Pysäköinnin osalta 
edellytetään pääasiassa rakenteellista pysäköintiä. Järvenpääntien meluvaikutus on huomioitu 
määräämällä rakenteellisen ääneneristävyyden vähimmäisvaatimuksia asuinkerrostalon kortteli-
alueella. Lisäksi asuinkerrostalon sijainti on melko tarkoin määrätty, näin suojaten piha-aluetta.  

Kaavamuutos sisältää lisäksi kevyenliikenteen katualuetta, n. 1230 m2 ja katualuetta n. 2500 m2.  

Tonttitehokkuuksiksi muodostuvat e=1,2 (YK-5) ja e=2,0 (AK-38). Kaava-alueen aluetehokkuus on 
ea=0,88. Alueen arvioitu asukasmäärä on 60 asukasta, olettaen että asuinkerrostalon rakennusoi-
keudesta n. 3000 kem2 toteutuu asuinkäyttöön ja asumisväljyys on 50 kem2/asukas. 

4.2 Aluevaraukset ja kaavamääräykset 

4.2.1 YK-5 Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. 

Kirkoille ja muille seurakunnallisille rakennuksille varattu tontti (YK-5) on kooltaan n. 3 650 m2. 
Korttelialueelle voidaan rakentaa tiloja seurakunnan toimintaa, julkista hallintoa ja julkisia palveluja 
varten. Rakennusten katutasoon saa rakentaa lisäksi yksityisiä liike- ja toimistotiloja, kuitenkin 
enintään 25 % rakennusoikeudesta, millä mahdollistetaan korttelin monikäyttöisempi toiminta ja 
elävämpi katutila. Rakennusoikeutta on 4 500 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on IV. Lähimpänä 
Hyryläntietä olevalle rakennusalalle on rakennettava nelikerroksinen rakennus. Kaavakartalla on 
osoitettu nuolilla ne rakennusalan sivut, joihin rakennus tulee rakentaa kiinni sekä 1m- ja 2m-
merkinnöillä varustetuilla nuolilla ne rakennusalojen rajat, joihin kiinni tai enintään luvun osoittaman 
etäisyyden päähän rakennus tulee rakentaa. Rakennuksen paikka on näin kohtuullisen tarkoin 
määritelty. Näin on toimittu, jotta julkisivujen osalta rakentuisi yhtenäinen ratkaisu. 

Korttelin rakentaminen täytyy toteuttaa kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaasti, mikä 
on erityisen tarpeen keskusta-alueella. Rakennuksen arkkitehtuurin tulee korostaa rakennuksen 
käyttötarkoitusta julkisena sekä sakraalina rakennuksena. Julkisten tilojen pääaulan sisäänkäynnin 
tulee olla korostettu julkisivussa orientaation helpottamiseksi. Parvekkeiden tulee olla lasitettuja ja 
sisäänvedettyjä ja Esikunnanpolun ja rakennuksen välinen alue tulee kivetä korttelin 8067 tonttien 
1 ja 2 osalta yhteneväisesti kaupunkikuvallisista syistä johtuen. 

Kortteli tulee liittää kaukolämpöverkkoon MRL 57 a §:n mukaisesti. Tämä on perusteltua ilmaston-
muutoksen hidastamiseksi. 

Alueella noudatetaan käytössä toimivaksi havaittua Tuusulan kunnan käytössä olevia pysäköinti-
paikkojen vähimmäisvaatimuksia. Virasto- ja seurakuntakeskuksen hankkeen aikana on selvitetty 
autopaikkatarvetta käyttäjäkohtaisesti ja todettu, että voidaan käyttää aiemminkin yleisten raken-
nusten osalta käytössä ollutta normia: autopaikkoja on varattava vähintään 1 ap / 80 m2 seura-
kunnallisen toiminnan ja muun julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen kerrosalaa, 1 ap / 40 m2 
liikekerrosalaa ja 1 ap / 50 m2 toimistokerrosalaa. Autopaikat lukuun ottamatta p-7 -merkinnällä 
olevaa pysäköintialuetta rakennetaan maanalaisina. 

Liittymä Hyryläntieltä toteutetaan pp/t –merkinnällä osoitetun katualueen kautta. Terveysaseman 
tontin (33075/2) kautta ajoyhteyden osoittaminen on mahdollista niin sovittaessa rasitesopimuksin. 
Hyryläntien puoleisessa virasto- ja seurakuntakeskuksen tontin päässä on pysäköintialue (p-7 –
merkinnät), jonka kautta järjestetään kaksisuuntainen ajoyhteys (ajo-3 ja ma-ajo-3) maanalaiseen 
pysäköintikellariin ja edelleen viereisen 8021 sekä 33065 kortteleiden pysäköintikellariin. Huoltoajo 
seurakuntakeskuksen tontin itäpäähän ja asuinkerrostalon tontille järjestetään tonttien ympärillä 
olevien kevyen liikenteen yhteyksien kautta, joilla on huoltoajo sallittu (pp/h –merkintä). Ajoyhteyk-
sien toimivuus on varmistettu ja tarve esitetty liitteenä 11 olevassa selvityksessä. 
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4.2.2 AK-38 Asuinkerrostalojen korttelialue 

Rakennusten maantasokerrokseen saa lisäksi rakentaa seurakunnallisen toiminnan, julkisen 
lähipalvelun ja asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja. Maantasokerroksesta on osoitet-
tava vähintään 500 kem2 seurakunnallisen toiminnan tai julkisen palvelun tiloiksi. Tämä määrä 
kattanee käytännössä kokonaan tai lähes kokonaan ensimmäisen kerroksen ja on perusteltua 
korttelin ensimmäisen kerroksen tasolla aktiivisuuden lisäämiseksi. Lisäksi useimmiten vain 
sisäpihan puolella olevat ensimmäisen kerroksen asunnot ovat laadultaan erinomaisia, korttelin 
ulkolaidoilla asunnot ovat häiriöalttiimpia. 

Rakennusten tulee muodostaa Tuusulanväylän ja Esikunnanpolun suuntaan umpikorttelin osana 
toimiva, kaupunkikuvallisesti laadukas, umpinurkkainen rakennusmassa, mikä on perusteltua 
rakennettaessa keskustamaista ympäristöä. 

Tontille saa sille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa kunkin porrashuoneen 15 m2 ylittävä osa, 
hissikuilut, asumista palvelevia yhteistiloja, irtaimistovarastoja sekä teknisiä tiloja kerroksiin, 
kuitenkin yhteensä enintään 15 % asuntokerrosalasta. Tällä määräyksellä mahdollistetaan 
suunnittelulle vapautta siten, että kerrostalon yleisiä tiloja ei pyritä minimoimaan ”myytävien 
asuinkerrosneliöiden” kustannuksella. Alueelle rakennettavien katosten seinäpinta-alasta tulee olla 
vähintään 30 % avointa. Katosten liittyminen julkisivuihin ja muuhun korttelialueeseen tulee 
toteuttaa kaupunkikuvallisesti laadukkaana ratkaisuna materiaaleiltaan ja yksityiskohdiltaan. 

Jokaisella asunnolla tulee olla suojattu asuntopiha tai lasitettu parveke. Tuusulanväylän ja kevyen 
liikenteen katualueiden suuntaan olevien parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä julkisivujen 
yhtenäisyyden vuoksi. 

Porrashuoneiden tulee saada luonnonvaloa jokaisen kerroksen kohdalla, millä varmistetaan 
rakennuksen yleisten tilojen hyvä laatu. 

Koneellisen ilmanvaihdon ilmanottoaukot on sijoitettava pihan puolelle, mahdollisimman korkealle 
maantasosta johtuen pienhiukkaspäästöistä. Samaten tuuletusikkunoita tai parvekkeita ei saa olla 
Tuusulanväylän suuntaan ja oleskelu- ja leikkipaikat tulee sijoittaa sisäpihan puolelle. 

Erityisesti keskusta-alueella on perusteltua vaatia, että korttelin rakentaminen täytyy toteuttaa 
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaasti. Rakennusten julkisivut eivät saa antaa 
umpinaista vaikutelmaa Tuusulanväylän suuntaan. Asuinkerrostalon kattomuodon on oltava 
mansardikattomaisen julkisivun Tuusulanväylälle antava epäsymmetrinen harjakatto. Esikunnan-
polun suuntainen rakennuksen osa voidaan toteuttaa muulla kattomuodolla. Asuinkerrostalon tulee 
olla julkisivumateriaaliltaan punatiiltä, pois lukien maantasokerros, jonka värityksen on oltava 
Tuusulanväylän suuntaan tumma. Näillä määräyksellä noudatetaan kortteliin 8021 tehdyn kaava-
muutoksen arkkitehtuurin linjaa. 

Esikunnanpolun ja rakennuksen välinen alue tulee kivetä korttelin 8067 tonttien 1 ja 2 osalta 
yhteneväisesti kaupunkikuvallisista syistä johtuen. 

Kortteli tulee liittää kaukolämpöverkkoon MRL 57 a §:n mukaisesti. Tämä on perusteltua ilmaston-
muutoksen hidastamiseksi. 

Alueella noudatetaan käytössä toimivaksi havaittua Tuusulan kunnan käytössä olevia pysäköinti-
paikkojen vähimmäisvaatimuksia: autopaikkoja on varattava vähintään 1 ap / 75 m2 asuntoker-
rosalaa, kuitenkin vähintään 1.2 ap / asunto, 1 ap / 80 m2 seurakunnallisen toiminnan ja julkisten 
lähipalvelujen kerrosalaa. Autopaikat tulee rakentaa maan alle. 
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4.2.3 Katualueet 

Hyryläntien yhteydestä poistuu kaavamuutoksella virkistysalueet (puurivien alue sekä Kauppatien 
pohjoispää). Hyryläntien katualueen laajentaminen on tarpeen seurakuntakeskuksen linja-
autopysäkin rakentamistarpeesta johtuen. Asemakaavamuutoksessa ei ole otettu kantaa siihen, 
minkälaisena Hyryläntie tältä osin tulevaisuudessa rakennetaan. Hyryläntien muutokset edellyttä-
vät katusuunnitelman laatimista, nähtävilläoloa ja hyväksyttämistä. Kaavamuutosta suunniteltaes-
sa on keskusteltu aukiomaisesta ratkaisusta, istutusten käytöstä ja puurivien säilyttämisestä. 
Todennäköisesti Hyryläntien ajoratoja lähinnä oleva puurivi jouduttaneen kaatamaan pysäkin 
alueelta, mikäli linja-autopysäkki halutaan toteuttaa. 

 

4.2.4 Pohjavesialue 

Alue sijoittuu 1. luokan pohjavesialueelle, josta johtuen koko kaavamuutosaluetta koskee määräys:  

”Tärkeä pohjavesialue. Alueella on kielletty kaikki pohjaveden laatua heikentävät toimenpiteet. 
Tavoitteena on, että alueella muodostuvan pohjaveden määrä ei merkittävästi vähene.  
 
Rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen eikä 
virtauksiin. Alueella ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä pohjavet-
tä likaavia aineita. Moottoriajoneuvojen ajo- ja pysäköintialueet sekä jäteastian sijoituspaikka tulee 
päällystää vettä ohjaavalla pintamateriaalilla tai pohjavesisuojauksen sisältävällä rakenteella ja 
niiden valumavedet tulee johtaa hulevesiviemärissä pohjavesialueen ulkopuolelle. Määräys koskee 
myös kellaritiloja. 
 
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää järjestelyt sammutusvesien hallinnasta niin, että sammu-
tusvedet johdetaan hulevesiviemäriin.  
 
Kattovesien imeyttäminen takaisin maaperään pohjavedeksi on suositeltavaa. Imeyttäminen tulee 
tapahtua biosuotimen tai vastaavan kautta, ei suoraan kivennäismaaperään.” 
 
4.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaava yhdessä järjestetyn arkkitehtuurikilpailun kanssa luovat edellytykset näkyvän ja 
keskeisen paikan asettamien vaatimusten täyttämiselle. Kortteli toimii osana Hyrylän keskustaaja-
maa ja on tärkeä osa kaupunkikuvaa, mikä on pyritty huomioimaan kaavamääräyksin koskien mm. 
käyttötarkoituksia, kerroslukuja, rakentamisen sijoittamista ja rakentamistapaa. 

Järvenpääntien liikenne aiheuttaa häiriötä, mutta melu- ja ilmanlaatuvaikutukseen on reagoitu 
asettamalla vähimmäisvaatimuksia rakenteelliselle ääneneristävyydelle ja rakentamisen sijoittamis-
ta koskevin määräyksin. Kortteli sijoittuu pohjavesialueelle, mikä on huomioitu asianmukaisin 
kaavamääräyksin ja suosituksin. 

4.4 Nimistö 

Korttelin pohjoispuolelle esitetyn uuden kevyen liikenteen väylän nimeksi esitetään Esikunnanpol-
kua, viitaten alueen historiaan ja viereiseen Esikunnanpuistoon. 
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4.5 Kaavan suhde muihin maankäyttösuunnitelmiin  

4.5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Kaavan sisältö tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteiden suhdetta soveltuvin osin kaavamuutokseen käydään läpi seuraavasti: 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asemakaavanmuutoksen sisältö 

Toimiva aluerakenne 

Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen 
hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja 
alueiden omia vahvuuksia 

Ydinkeskustan korttelin asemakaavanmuu-
toksen myötä Hyrylä keskusta täydentyy ja 
vahvistuu. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

Olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden 
hyödyntäminen ja eheyttäminen 

Alue sijoittuu Hyrylän keskustaan keskeisel-
le paikalle ja täydentää sitä. Kortteli 
hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria, 
tukee keskustan palvelujen säilymistä ja 
vahvistaa keskustan palveluja. 

Palvelujen ja työpaikkojen sijoittaminen siten, 
että ne ovat hyvin eri väestöryhmien saavu-
tettavissa 

Alueelle sijoittuu ydinkeskustaa vahvistavia 
palveluja ja työpaikkoja. Alueella on hyvä 
julkisen liikenteen laatutaso. YK-5 -korttelin 
katutasoon on mahdollista sijoittaa liike- ja 
toimistotilaa. 

Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun 
edellytysten parantaminen 

Alueen läheisyyteen sijoittuu linja-
autoasema, kortteli sijoittuu joukkoliikenteen 
reitistön yhteyteen ja tukee joukkoliikenteen 
käyttöä. Kevyen liikenteen väylästö täyden-
tyy. Alue sijoittuu kuntakeskukseen, 
keskustan palvelujen yhteyteen ja tukee 
jalankulkua ja pyöräilyä. 

Riittävien alueiden varaaminen elinkeinotoi-
minnoille 

Alueen katutasoon on sallittua sijoittaa 
yksityisiä liike- ja toimistotiloja. 

Kaupunkiseutujen kehittäminen tasapainoisi-
na kokonaisuuksina ja keskusta-alueiden 
kehittäminen monipuolisina palvelujen, 
asumisen ja vapaa-ajan alueina 

Kortteliin on mahdollista sijoittaa seurakun-
nallista toimintaa, julkisia palveluja, keskus-
ta-asumista ja lisäksi  katutasossa on liike- 
ja toimistotilojen sijoittamismahdollisuus. 
Kävelyetäisyyksien päähän sijoittuvat sekä 
Tuusulajoen ja –järven että Tuusulan 
urheilukeskuksen virkistysmahdollisuudet. 

Viheralueiden yhtenäisyys Kaavamuutoksen alueelle ei sijoitu merkittä-
viä viheralueita tai viherverkkoa. Alue 
kytkeytyy kevyenliikenteen reittien kautta 
asemakaavoitettuun viher- ja virkistysyh-
teysverkkoon. 
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Rakennetun ympäristön ajallinen kerrokselli-
suus, omaleimaisuus ja ihmisläheisyys 

Suunnittelualueella ei ole riittävän hyväkun-
toisia, merkittäviä tai kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita tai sellaisiksi katsottavia raken-
nuksia, että suojeleminen olisi perusteltua. 
Lähiympäristössä, keskustassa ja varuskun-
ta-alueella on rakennettua ympäristöä 
Hyrylän aiemmista kehitysvaiheista. Kortteli 
toimii osana kuntakeskuksen julkisivua 
Tuusulanväylälle päin. Alue on luonteeltaan 
urbaania keskusta-asumista selkeästi 
rajautuvine umpikortteleineen ja suojaisine 
pihoineen, sekä mahdollisesti kivijalkaan 
sijoittuvine liike- ja toimistotiloineen. 
Yhtenäiseen, lämminhenkiseen ja vaikutteita 
ympäristön kulttuurihistoriallisista rakennuk-
sista ottavaan rakentamiseen ohjataan 
kaavamääräyksillä. Seurakuntasali sijoittuu 
osaksi Hyrylän taajamakuvaa. 

Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen 
poistaminen ja ennalta ehkäiseminen. 

Liikennemelu ja ilmanlaatu on huomioitu 
ohjaamalla rakennusten sijoittamista ja 
ilmanvaihtoratkaisuja. Kaavaratkaisun 
pohjana oleva umpikorttelimainen sisäpiha 
luo edellytykset ympäristövaikutuksilta 
suojaisaan ulko-oleskeluun. Ympäristövaiku-
tuksiin reagoidaan määräämällä käytettävän 
rakenteellisen ääneneristävyyden vähim-
mäistaso, sekä rakennusten ilmanottoaukko-
ja sekä parvekkeiden tuuletusta ja rakenteita 
koskevin määräyksin. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Luonnonvarojen saatavuuden turvaaminen 
tuleville sukupolville 

Kortteli sijoittuu pohjavesialueelle. Pohjave-
den säilymisestä on huolehdittu kaavamää-
räyksin. Kaavan liitteenä on myös tarkastelu 
pohjaveden muodostumisesta nykytilan-
teessa, voimassa olevan kaavan mukaan ja 
kaavamuutoksen mukaan. 

Kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennus-
perinnön säilyminen 

Alue ei sisällä kansallista kulttuuriympäristöä 
tai rakennusperintöä. 

Luonnon virkistyskäytön ja luonto- ja kulttuu-
rimatkailun edistäminen 

Kaavan alue ei sisällä varsinaisia virkistys- 
tai matkailukohteita. Lähialueella sijaitsee 
kuitenkin sekä Tuusulan virkistyskohteita ja 
kulttuurikohteita ja maisemaa.  
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Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Liikennejärjestelmien kehittäminen eri 
liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina 

Alue on osa keskustaa ja sijoittuu olevan eri 
liikennemuodot huomioivan liikenneverkos-
ton yhteyteen. 

Liikennetarpeen vähentäminen ja liikennetur-
vallisuuden parantaminen 

Keskustan palvelut sijoittuvat kävelyetäisyy-
delle, mikä vähentää liikennetarvetta. 
Koulut, peruspalvelut ja linja-autoasema 
sekä joukkoliikennepysäkit ovat välittömässä 
läheisyydessä, kävelymatkan päässä. Alue 
kytkeytyy suoraan luonteviin kevyenliiken-
teen reitteihin. 

Ensisijaisesti olemassa olevien pääliiken-
neyhteyksien ja -verkostojen kehittäminen 

Alueen rakentaminen sijoittuu keskeisten 
olevien liikenneyhteyksien ja -verkostojen 
yhteyteen. Alue tukee olevia joukkoliiken-
teen reittejä. 

Helsingin seudun erityiskysymykset 

Edellytysten luominen asuntorakentamiselle 
ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle. 

Alue tarjoaa uusia asuntoja kuntakeskuksen 
yhteydessä. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäi-
seminen 

Alueen rakentaminen vahvistaa ja eheyttää 
omalta osaltaan Tuusulan kuntakeskuksen 
rakennetta. 

 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on tarkistettu ja tarkistetut tavoitteet ovat astuneet 
voimaan 1.3.2009. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. 
Tarkistuksessa ei ole kuitenkaan noussut esiin sellaisia uusia pääkohtia, joita ei olisi jo yllä tai 
kaavan yhteydessä huomioitu. 

4.5.2 Maakuntakaava 

Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 8.11.2006. Maakuntakaavassa 
suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle. Suunnittelualue on pohjavesialueella (pv). 
Kaavamuutos on maakuntakaavan mukainen. 

4.5.3 Yleiskaava 

Aluetta koskee koko kunnan kattava oikeusvaikutukseton Tuusulan yleiskaava 2010, jossa 
suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C). Aluetta koskee myös oikeusvaikutuksellinen 
Hyrylän laajentumissuunnat -osayleiskaava, joka käsittää rakentamisesta vapaaksi jätettävät 
alueet. Suunnittelualueelle ei ole esitetty aluevarauksia. Kaavamuutos on yleiskaavan ja osayleis-
kaavan mukainen. 
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4.6 Kaavan vaikutukset 

4.6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen 

Uudisrakentaminen tukeutuu olevaan yhdyskuntarakenteeseen, kunnallistekniikkaan ja liikenne-
verkkoon. 

Kaavan korttelit täydentävät osaltaan keskustaajaman yhdyskuntarakennetta ja tukeutuvat 
kuntakeskuksen palveluihin, tukevat ja vahvistavat niitä. Korttelit täydentävät kuntakeskukselle 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti taajamakuvallisesti kuntakeskusta. Kaavan korttelit ovat 
liitettävissä nykyiseen kunnallistekniikan verkostoon. 

Ajoneuvoliikenne kytkeytyy Hyryläntielle ja keskustan liikenneverkkoon. Alueen toteutuminen lisää 
jonkin verran liikennettä. Syntyvä liikenne on pääosin henkilöautoliikennettä. Suurimmat liikenne-
vaikutukset ovat hetkellisiä, kun seurakunnallisesta rakennuksesta lähtee esim. tilaisuuden 
päätyttyä liikkeelle muutamia kymmeniä ajoneuvoja. Riittävän toimiva liittymä voidaan toteuttaa 
tätä palvelemaan osoitetuin varauksin. Alueelle osoitettu liikerakentamismahdollisuus synnyttää 
toteutuessaan jonkin verran asiakasliikennettä, ja korttelin ylläpito huoltoliikennettä. Kaavamuutos 
avaa myös reitin korttelien 33065 ja 8021 pysäköintikellareista Hyryläntielle. Kts. tähän liittyen liite 
11, liikenneselvitys. 

Kevyenliikenteen yhteydet kytkeytyvät katuverkkoon ja laajempiin virkistys- ja viheryhteyksiin. 

Hyryläntien katualueen laajentaminen avaa mahdollisuuden toteuttaa linja-autopysäkki. 

4.6.2 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Alueella ei ole pohjaveden lisäksi erityisiä luontoarvoja. Alue kuuluu yhdyskunnan 
vedenhankinnalle tärkeään pohjavesialueeseen. Alueelle tehdyissä kairauksissa ei ole havaittu 
pohjavettä, kairaukset ovat ulottuneet suunnitellun rakentamisen suojaetäisyyksineen alapuolelle. 
Pohjaveden laadun säilymisestä on huolehdittu asianmukaisin kaavamääräyksin. Pohjaveden 
kertymään kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta, koska nykytilanteessakin korttelin 
alueella vain n. 300 m2 suuruinen alue on rakentamatta ja siten periaatteessa kerryttää pohjavettä. 
(vrt s.6 kohta 2.1.2). 

Suunniteltu rakentaminen saattaa vaatia paikoin kallion louhimista kaava-alueen pohjoispäässä. 

Maisemallisena – tai taajamakuvallisena - arvona voidaan mainita Hyryläntien varressa olevat 
puurivit. Kaavamuutos ei tarkkaan ottaen vaikuta puurivin säilymiseen, mutta katualueen 
laajentaminen antaa mahdollisuuden toteuttaa esim. linja-autopysäkin kadun varteen, mikä johtaisi 
ainakin pohjoisemman puurivin kaatamiseen. 

4.6.3 Vaikutukset lähialueen asukkaiden elinympäristöön 

Kortteli sijoittuu lähtökohtaisesti kuntakeskuksen kaupunkimaiseen ympäristöön. Kortteliin sijoittu-
vat julkiset ja mahdolliset yksityiset palvelut parantavat asukkaiden palveluntarjontaa. Elinympäris-
tö muuttuu aktiivisemmaksi ja keskustamaisemmaksi. 

4.6.4 Vaikutukset kuntatalouteen kunnallistekniikan rakentamisen, sopimuskorvausten ja 
tontinmyynnin osalta 

Kunnallistekniikan rakentamiskustannukset ovat vähäiset, koska pääosa katu- ja 
vesihuoltoverkosta on toteutettu. Vain Esikunnanpolku –kevyen liikenteen väylä on rakentamatta. 
Lisäksi Hyryläntien katualueen parannustöistä, mikäli sellaisia päätetään tehdä esim. pysäkin 
osalta, tulee kustannuksia. Esikunnanpolun kustannusarvio on n. 10 000 – 20 000 €. 
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Sopimuskorvauksen arvioidaan olevan kaava-asiakirjoja viimeisteltäessä, ennen 
maankäyttösopimuksen ja alueiden vaihtamista koskevan esisopimuksen allekirjoittamista, n. 
500 000 €. Ko. sopimuksessa ei ole huomioitu Esikunnanpolun maa-alueen 
hankkimiskustannuksia. 

4.6.5 Kaupalliset vaikutukset 

Tuusulan keskustan kaupallinen kehittäminen (24.5.2012, Ramboll Finland Oy) osoittaa laskennal-
lisesti vuoden 2030 liiketilojen pinta-alojen kokonaistarpeen jakautumisesta:  

Kokonaismitoitus, k-m2  Hyrylä  Sula  Itäväylä  Yhteensä  
Päivittäistavarakauppa  16 000 -17 000  1 000 – 2 000  1 000 - 2 000  18 000 - 21 000  
Keskustahakuinen 
erikoiskauppa  

38 000 - 40 000  1 000 - 4 000  1 000 - 2 000  40 000 - 46 000  

Tilaa vievä kauppa  22 000 - 25 000  22 000 - 25 000  
Kaupalliset palvelut ja 
ravintolat  

20 000 - 23 000  20 000 - 23 000  

Autokauppa ja huoltamot  50 000 - 57 000  50 000 - 57 000  
Yhteensä  74 000 - 80 000  52 000 - 63 000  24 000 - 29 000  150 000 - 172 000  

 

Selvityksen mukaan vaikutusalueen ostovoimaan perustuva Hyrylän kokonaismitoitus (70 000 – 90 
000 k-m2) on hiukan korkeampi kuin esimerkiksi Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan 
mitoitusselvityksessä, jossa Hyrylän mitoitus oli 61 000 k-m2. 

Kaupallisten toimintojen mahdollistaminen YK-5 –korttelialueella siten, että enintään 25 % eli 1125 
kem2 on liikerakentamiskäytössä, ei ole merkittävä mahdollisuus lisätä keskusta-alueen liiketilojen 
määrää eikä siten vaikeuta muiden keskusta-alueen liikerakentamishankkeiden toteutumista. 
Vaikka hankesuunnittelun yhteydessä vaikuttaa siltä, että liiketiloja ei ole kortteliin syntymässä, niin 
mahdollistaminen on tarpeen ja toteutuminen toivottavaa, jotta myös tämä kortteli toimisi paremmin 
aktiivisen keskustan osana. Hankesuunnitelman huomioiden, kaavamuutoksella ei ole kaupallisia 
vaikutuksia, koska kaava ei määrää toteuttamaan liiketiloja vaan antaa siihen vain mahdollisuuden. 
Mikäli mahdollisuus hyödynnettäisiin täysimääräisenä, tuolloinkin kaupalliset vaikutukset olisivat 
em. huomioiden vähäiset. 

4.6.6. Sosiaaliset vaikutukset 

Asukasmäärän lisäys ja entistä laajempien ja parempien seurakunnallisten tilojen rakentaminen 
keskustaan edesauttaa sosiaalisen verkoston kehittymistä. Keskusta-alueesta tulee toimivampi ja 
antaa asukkaille paremmat mahdollisuudet yhteiseen ajanviettoon. Asukasmäärän lisäys on 
verrattain pieni ja onkin todettava, että hyvin toimivan sosiaalisen ympäristön luominen edellyttää 
jatkossakin keskusta-alueen tehostamista ja tämän lähialueiden tehokasta rakentamista. 

4.7 Ympäristön häiriötekijät 

Alue rajoittuu idässä vilkasliikenteiseen Tuusulanväylään. Luoteessa alue rajoittuu Hyryläntiehen. 
Liikenneväylien melu- ja tärinävaikutuksesta on tehty erillinen selvitys (27.5.2007). Meluselvitystä 
on päivitetty 13.3.2009. Hyrylän keskusta-alueelta on tehty liikenteen päästöjen leviämisselvitys 
Kievarinkaaren asemakaavan yhteydessä (20.9.2007, päivitys 26.5.2008). Selvityksissä on todettu 
liikenteen meluvaikutus sekä vaikutukset ilmanlaatuun. Liikenne ei aiheuta suunniteltua maankäyt-
töä haittaavaa tärinävaikutusta. 

Ympäristön häiriötekijät on huomioitu asuinkerrostalotontin ulko-oleskelun kannalta umpikortteli-
maisessa perusratkaisussa, joka luo edellytykset suojaisaan oleskelupihaan. Rakennusten 
sisätilojen asuttavuus ja muu käyttö on huomioitu rakenneratkaisuja ohjaavin määräyksin. 
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5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Alueen toteuttamiseksi järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, johon saapui kolme ehdotusta. Voittajaeh-
dotus oli m3 arkkitehtien työ ”Tammi”, joka toimii pohjana alueen toteuttamiselle. Voittaneen työn 
pohjalta ovat Tuusulan kunta ja Tuusulan seurakunta jatkaneet korttelin suunnittelua. 

5.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaava-alue rakentunee muutaman vuoden kuluessa kaavan vahvistumisesta. 

5.3 Toteutuksen seuranta 

Tuusulan kunnan rakennusvalvontaviranomainen ohjaa rakennuslupavaiheessa hankkeeseen 
ryhtyviä yhteistyössä kaavoitustoimen edustajan kanssa.  

 

 
Sisäperspektiivikuva Arkkitehdit m3 Oy:n voittaneesta kilpailutyöstä 

  



nro 3499 kuntakeh ltk hallitus valtuusto nähtävilläolo  
SEURAKUNTAKESKUS 
asemakaavanmuutos 

ehdotus 
hyväksyntä 

14.11.2012 17.12.2012  MRA 27§   10.1. – 11.2.2013 
2.4.2013    

 

26 

 

6 SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT 
 

1 Ote yleiskaavasta 
2 Kunnallistekniikan johtokartta 
3 Ajantasa-asemakaava 
 
4 Asemakaavanmuutos: kaavakartta ja -määräykset 
5 Havainnollistava materiaali 

a) havainnekuva, julkisivukaavioita, kellarikerroksen alustava suunnitelma 
b) Tuusulan keskustan yleissuunnitelma, ote 25.1.2013 päivätystä nähtävillä ollees-
ta työversiosta. 
 

6 a) OAS:sta saadut mielipiteet ja vastineet 
b) Kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot vastineineen 

 
7 Melu- ja tärinäselvitys 
8 Liikenteen päästöjen leviämisselvitys 
9 Maaperä, rakennettavuus 
10 Liikenneverkon liitekartat 
11 Liikenneselvitys, ydinkeskustan korttelit 8021 ja 8067 
12 Kulttuurimaisema- ja rakennuskanta –selvitysluonnoksen ote 
 
13 Sopimukset 
14 Asemakaavan seurantalomake 
15 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 
16 Koy Tuusulan virasto- ja seurakuntakeskus, arkkitehtuurikutsukilpailun arvostelu-

pöytäkirja

 

http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5029
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