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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot ja sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Hyrylän kylässä ja kunnanosassa, Tuusulanväylän 
itäpuolella. 

  



3 
 

1.2 Sisällysluettelo 

 
1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ................................................................... 2 

1.1 Tunnistetiedot ja sijainti ..................................................................... 2 

1.2 Sisällysluettelo .................................................................................. 3 

2. TIIVISTELMÄ ......................................................................................... 4 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet ...................................................................... 4 

2.2 Asemakaava ..................................................................................... 4 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen ............................................................... 4 

3. LÄHTÖKOHDAT ...................................................................................... 4 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ........................................................ 4 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus ....................................................................... 4 

3.1.2 Liikenne ...................................................................................... 5 

3.1.3 Palvelut ...................................................................................... 6 

3.1.4 Kunnallistekniset verkostot ............................................................ 6 

3.1.5 Pohja- ja pintavedet ..................................................................... 6 

3.1.6 Prijuutin arvo ja suojelu ................................................................ 7 

3.1.7 Maanomistus ............................................................................. 10 

3.2 Suunnittelutilanne ........................................................................... 10 

3.2.1 Alueen kaavatilanne ................................................................... 10 

3.2.2 Kaava-aluetta koskevat päätökset ja selvitykset ............................ 12 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ................................................ 13 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ....................................................... 13 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ............................................................ 13 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö ............................................................... 13 

4.3.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ............................................ 13 

4.3.2 Kaavaluonnokset ........................................................................ 13 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö ................................................................... 14 

4.4 Asemakaavan tavoitteet ................................................................... 14 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS........................................................................ 15 

5.1 Kaavan rakenne .............................................................................. 15 

5.2 Aluevaraukset ja mitoitus ................................................................. 15 

5.3 Kaavan vaikutukset .......................................................................... 15 



4 
 

Kulttuurihistorialliset arvot ................................................................... 15 

Liikenne ............................................................................................ 15 

Yhdyskuntarakenne ............................................................................ 16 

Kaavan talousvaikutukset .................................................................... 16 

5.4 Kaavamerkinnät ja – määräykset ....................................................... 16 

5.5 Nimistö .......................................................................................... 16 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .................................................................... 16 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat .......................... 16 

7. SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT ............................................................ 16 

 

2. TIIVISTELMÄ  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kaavoitushanke on pantu vireille 3.9.2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
on nähtävillä 4.9.- 22.9.2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
selostuksen liitteenä 1.  

2.2 Asemakaava 
Asemakaavanmuutos käsittää Tuusulan kunnan 1. kunnanosan Hyrylän korttelin 
33050 tontin 3, Muorinpuiston puistoalueen sekä osan korttelista 33054. Lisäksi 
asemakaavamuutos koskee jalankululle varattua katualuetta.  

Asemakaavamuutoksen ja asemakaavan tavoitteena on selvittää Prijuutin 
rakennuksen suojelutarve ja mahdollinen uusi käyttötarkoitus, tutkia 
mahdollisuuksia täydennysrakentaa Prijuutin tonttia sekä tutkia mahdollisuudet 
tehostaa Tuusulanväylän varren maankäyttöä myös Muorinpuiston ja 
Ajomiehentien päässä olevien toteutumattomien AO-tonttien osalta.  

Luonnosvaiheessa on laadittu neljä vaihtoehtoa, jotka kaikki asetetaan 
nähtäville.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaava toteutunee pian tonttien myynnin jälkeen, koska Hyrylän alueella 
on kerrostalotonteista kova kysyntä.  

3. LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
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Prijuutin alue sijoittuu keskeiselle paikalle Tuusulan eteläisen sisääntuloväylän 
varteen. Alueen ympäristössä on 1960- ja -70-luvuilla rakennettuja III- ja IV-
kerroksisia kerrostaloja ja aiemmin toteutunutta omakotialuetta.  

 

3.1.2 Liikenne 
Suunnittelualue sijaitsee Hyrylän keskustan välittömässä läheisyydessä. Alueelle 
on hyvät olemassa olevat hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Alueen sivuitse 
kumminkin puolin kulkee etelä-pohjois-suuntainen kevyen liikenteen väylä ja 
alueen poikki kulkee itä-länsi-suuntainen kevyen liikenteen väylä Hyrylän 
koulukeskuksen ja urheilupuiston välillä. 
 
Tuusulanväylää pitkin kulkee valtaosa Hyrylä-Helsinki -välin linjoista tarjoten 
joukkoliikenneyhteyden arkisin ruuhka-aikoina 10-15 minuutin välein, hiljaisena 
aikana noin 30 minuutin välein ja viikonloppuisin 30-60 minuutin välein. 
Tuusulanväylän varressa sijaitsevat joukkoliikenteen pysäkit ovat noin 200 m 
etäisyydellä suunnittelualueesta. 
 
Ajoneuvoliikenteen osalta alue on kytkettävissä olemassa olevaan katuverkkoon 
pohjoisosaltaan Muorinkujan ja eteläosaltaan Ajomiehentien kautta.  
 

Prijuutti 
Kerrostaloja 
1970-luvulta 

Kerrostaloja 
1960-luvulta 

Vanhoja 
omakotitaloja 

Urheilukeskus 

Hyrylän 
yläaste 
ja lukio 
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3.1.3 Palvelut 

 

Alue sijoittuu lähelle keskustan palveluita. Hyrylän yläaste ja lukio sijaitsevat 
aivan alueen vieressä. Lisäksi alue sijoittuu urheilukeskuksen erilaisten 
liikuntapalveluiden viereen. Lähellä ovat myös päiväkoti ja nuorisotila Mesta.  

3.1.4 Kunnallistekniset verkostot 
Alueella on rakennettu kunnallistekniikka, johon uudet rakennukset on 
mahdollista liittää.  

3.1.5 Pohja- ja pintavedet 
Alue sijoittuu Hyrylän pohjavesialueelle ja varsinaiselle pohjaveden 
muodostumisalueelle, joka on vedenhankintaa varten tärkeä.  

Vuonna 2005 päivitetyn pohjavesialueen suojelusuunnitelman mukaan Hyrylän 
pohjavesialue on valtaosin rakennettua asuin-, liike- tai työpaikka-aluetta. 
Kunnan yhdyskuntarakenteen sijoittuminen rakentamisen kannalta edulliselle 
pohjaveden muodostumisalueelle tuo pohjavesialueelle useita vedenlaatua 
vaarantavia kohteita. Puhtaan talousveden turvaamiseksi tulisi pohjavesialueella 
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ottaa huomioon kaikessa toiminnassa pohjaveden suojelu. Hyrylän 
pohjavesialueella sijaitseva Koskenmäen vedenottamo on vuonna 1998 tehdyn 
selvityksen mukaan tärkein Tuusulan seudun vesilaitoksen luonnollista 
pohjavettä tuottavista vedenottamoista. Vuosina 1991–2003 vedenottamoita on 
pumpattu vettä keskimäärin 1600 m3/d. Vedenottamoita käyttöön otettava 
vesimäärä on yli 10 % vesilaitoksen toiminta-alueen kokonaisvedenkulutuksesta. 
Pohjavesialueelle on sijoittunut mm. asutusta ja teollisuutta, joista aiheutuu 
riskejä pohjaveteen esim. jätevesistä, öljylämmityksestä, teollisuuskemikaaleista 
sekä liikenteestä. Lisäksi pohjavesialueelle suuntautuu erilaisia 
maankäyttöpaineita, jotka on pyrittävä sovittamaan yhteen pohjaveden suojelun 
kanssa siten, että hyvälaatuisen talousveden saanti turvataan myös 
tulevaisuudessa. 

 

3.1.6 Prijuutin arvo ja suojelu 
Rakennushistoriallisten arvojensa osalta se on ulkoasultaan ja rakenteiltaan 
hyvin säilynyt, 1860-luvulle periytyvä ja Tuusulassa jo poikkeuksellinen 
rakennus. Rakennuksen aiempi käyttö maakauppaan ja sosiaaliseen 
hyväntekeväisyystoimintaan on historiallisesti kiinnostavaa, Prijuutti on näiden 
ilmiöiden edustava esimerkki. Käytön historialle antavat erityistä sisältöä 
maakaupan yhteys Hyrylän taajaman ja varuskunnan kehitykseen sekä lasten- 
ja vanhustenhuollon liittyminen maamme venäjänkielisen väestönosan oloihin. 

Prijuutti on rakennushistoriallisesti poikkeuksellisen arvokas kohde. Sillä on 
suurta arvoa Hyrylän taajaman maisemassa ja historiassa. 

Uudenmaan ympäristökeskus teki Prijuutista 17.3.2009 Dnro UUS-2003-L-281-
272 suojelupäätöksen rakennussuojelulain nojalla. Ympäristöministeriö ei 
kuitenkaan vahvistanut Uudenmaan ympäristökeskuksen alistamaan 
suojelupäätöstä (YM5/531/2009). Perusteluina ministeriö esitti: 

”Tuusulan kunnan Hyrylän kylässä tilalla Rno 3:282 sijaitsevaa Prijuutti -nimistä 
rakennusta voidaan pitää kulttuurihistoriallisen merkityksensä vuoksi sellaisena 
kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavana kohteena, jota 
rakennussuojelulain 1 ja 2 §:ssä tarkoitetaan. Rakennussuojelulain 3 §:n 1 
momentin mukaan rakennussuojelusta asemakaava-alueella säädetään 
maankäyttö- ja rakennuslaissa. Asemakaava-alueella rakennus voidaan määrätä 
suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla vain, milloin siihen on 
rakennussuojelulain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä. Asiakirjoista 
saadun selvityksen perusteella sisätilojen osalta ei ole suojelun tarvetta. Koska 
rakennuksen säilyminen ja suojelu voidaan selvittää maankäyttö- ja 
rakennuslain säännösten nojalla asemakaavassa, sen suojelemiseen 
rakennussuojelulain nojalla ei ole erityisiä syitä.” 

Vuonna 2014 laaditussa rakennetun kulttuuriympäristön inventointiluonnoksessa 
Prijuutista todetaan seuraavaa:  
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”Tämä kaunis rakennus sijaitsee maantien varressa Hyrylän keskustan 
eteläpuolella. Prijuutin eli Rauhalinnan rakennutti kauppataloksi Turusta 
muuttanut ja Hyrylän kievarin pitäjän Amanda Lindbergin nainut kuopiolainen 
Alexander Karttunen, josta tuli Hyrylän ensimmäinen maakauppias. Karttuset 
pyörittivät yhdessä kievaria vuodesta 1849 lähtien ja vuodesta 1863 lähtien 
myös maakauppaa, jonka pitämiseen he saivat luvan pitkällisen taistelun 
jälkeen. Tätä ennen Alexander oli toiminut kauppaneuvos Gaddin asiamiehenä ja 
toimittanut tarvikkeet Hyrylän venäläiseen varuskuntasairaalaan. Karttuset 
ostivat Rauhanlinna -nimellä kulkeneen palstan Postin eli Knuuttilan tilalta 
vuonna 1870. Rauhalinna eli Karttusen maakaupan 2,44 hehtaarin tontti oli jo 
tätä ennen ollut heillä vuokralla vuodesta 1854 lähtien ja asuinrakennuksen eli 
Rauhanlinnan he olivat rakennuttaneet 1855–56.  

Karttunen on mahdollisesti sekä pitänyt kauppaa että asunut talossaan. Hänellä 
oli suorat yhteydet pietarilaisiin kauppahuoneisiin vaimonsa sisarusten kautta. 
Karttusen kuoltua vuonna 1877 Rauhanlinna siirtyi kokonaisuudessaan hänen 
Amanda-vaimonsa haltuun. Amanda solmi avioliiton varuskunnan 
everstiluutnantti Bourchtynin kanssa 1891 ja kun aviopari kuoli vuonna 1908, 
siirtyi tila everstin pojan haltuun, joka myi kiinteistön samana vuonna 
Venäläiselle Hyväntekeväisyysyhdistykselle Suomessa ry:lle. Rauhanlinnassa 
toimi tästä eteenpäin venäläinen lastentarha ja vanhusten kesäkoti. Tältä ajalta 
on peräisin myös Prijuutti-nimi; venäjän sana prijut tarkoittaa 
suoja/hoivapaikkaa mutta myös lastenkotia. Pihapiiriin kuului tuolloin myös 
Rauhanlinnaa vanhempi maalaistalo, joka korjattiin pikkulasten taloksi - se 
sijaitsi päärakennuksen päädystä rakennuksen mitan verran eteläänpäin ja pitkä 
sivu Rauhanlinnan päätyä vasten. Lastenkotitoiminta jatkui kesään 1967 asti, 
jonka jälkeen se loppui tyystin. Tuusulan kunta osti Prijuutin vuonna 1973 
kaikkine rakennuksineen - aitta piti jäädä myyjälle, siirtoehdolla. Ostoa 
seuranneet vuodet kiisteltiin puretaanko rakennus piharakennuksineen vai 
kunnostetaanko se johonkin käyttöön. Syksyllä 1976 talo piharakennuksineen 
päätettiin laittaa vuokrattavaksi, jolloin keraamikot Leena Paloheimo ja Anna-
Maria Osipow vuokrasivat talon piharakennuksen eli vanhan keittiörakennuksen 
kera työskentely- ja asuintiloikseen 25 vuodeksi. Samalla he kunnostivat 
rakennuksen ja liittivät kunnan vesijohtoverkkoon. Vuokralaiset poistuivat 2003, 
mikä käytännössä päästi vandaalit valloilleen: ikkunat ja uunit särjettiin, lattioilla 
poltettiin nuotioita kunnes ikkunat peitettiin vanereilla19. Rakennus jätettiin 
käytännössä lahoamaan samaan tapaan kuin Kellokoskella sijaitseva Toimela, 
koska kumpaisenkaan historiaan ei liity merkittävää korkeakulttuurin edustajaa. 

Prijuutti on rakennettu kahdessa vaiheessa. Pohjoisimmat kuusi huonetta on 
ryhmitetty yhtenäisen sydänseinän varaan, kun sen sijaan eteläpään kaksi 
huonetta poikkeavat niistä leveydeltään.  

Myös ikkunat ovat erilaisia, eteläpäässä ne ovat neliruutuiset, vanhassa osassa 
6-ruutuiset. Eteläpää on mahdollisesti nuorempi. Tällöin myös tienpuoleinen 
koristeellinen, seitsenkulmainen kuisti olisi hieman myöhäisempi. Se muistuttaa 
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Tuusulan pappilan samanlaista kuistia, joka on 1800-luvun lopulta. Pihan 
puolella on kaksi avokuistia, joista pohjoisempi on ollut aiemmin suuri, 
satulakattoinen umpikuisti: vain oven päällä on ollut pieni kolmiruutuinen ikkuna 
ja eteläseinällä pieni kuusiruutuinen ikkuna. Kuisti on myös verhoiltu samaan 
tapaan kuin itse rakennus. Hirsirakennus on yksikerroksinen ja satulakattoinen. 
Erittäin leveä (10 tuuman lautoja) vaakaponttivuoraus on tyylillisesti vielä 
empireä, mutta ikkunoiden rikasmuotoiset kehyslaudat viittaavat jo vuosisadan 
jälkipuoliskon vaihteleviin tyyleihin.  

Rakennuksen julkisivu on tärvelty hiekkapuhaltamalla aiemmat maalikerrokset 
pois ja maalaamalla karvaisiksi muuttuneet panelit paksulla lateksikerroksella. 
Eteläpäädyssä on rakennettu valesokkeli, josta on todennäköisesti rakenteellista 
haittaa. Hirsinen piharakennus on hävinnyt vuoden 1986 jälkeen, käytännössä 
muut piharakennukset keittiörakennusta lukuun ottamatta purettiin kiinteistön 
siirryttyä Tuusulan kunnan haltuun ja keittiörakennus purettiin vuonna 2002. 
Rakennus on uhanalainen, sillä hylättyyn rakennukseen on murtauduttu useasti 
ja sen sisäpihalle on sytytelty nuotioita. Rakennuksen ikkunat on peitetty 
vanerilevyin. Rakennuksesta puuttuvat vesikourut ja syöksytorvet mikä 
edesauttaa rakennuksen hidasta tuhoutumista - mikään museonäkökulma ei 
estä sadevesijärjestelmän asentamista. Prijuutin pihapiirissä kasvaa runsaasti 
kulttuurisidonnaisia kasveja, mutta varsinaiset istutukset on vuosien saatossa 
kadonneet. Talousrakennuksia ei pihapiirissä enää ole ja ympäristö on 
radikaalisti muuttunut - lähinnä sijaitseva kulttuurikohde Gästgifars on kaukana 
monikaistaisen tien takana. Prijuutin uudiskäyttö julkisena tilana merkitsisi 
nykymääräyksin ja -periaattein käytännössä tuhoutumista.  

Prijuutista ei ole tehty rakennusinventointia eikä tarkkaa rakennushistoriallista 
selvitystä paikan päällä ja tämä olisi syytä tehdä mahdollisimman pian 
korjausten ja uudiskäyttöä silmälläpitäen. Kuntoarvio ei ole 
rakennushistoriallinen selvitys ja Härön 1980-luvulla laatima selvitys 
ylimalkainen. Prijuutti on rakennus- ja paikallishistoriallisesti poikkeuksellisen 
arvokas kohde. Sillä on suurta arvoa Hyrylän taajaman maisemassa ja 
historiassa. I LUOKAN KOHDE”  

Prijuutin kunto 

Ote kuntokartoituskatselmuksesta:  

”Yhteenvetona totean Prijuutti -nimisen rakennuksen olevan nykyisellään erittäin 
huonossa kunnossa ja rakennuksen käyttö mihin tahansa tarkoitukseen 
edellyttäisi perusteellisia uudistamis- ja korjaustoimenpiteitä.” 
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3.1.7 Maanomistus 
Kaava-alueen maat omistaa Tuusulan kunta.  

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Alueen kaavatilanne 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö vahvisti 8.11.2006 maakuntakaavan ja 1. 
vaihemaakuntakaavan 22.6.2010. Aluetta koskeva 2. vaihemaakuntakaava on 
tekeillä. Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta 
(ruskea alue). Suunnittelualueen vieritse kulkeva Tuusulanväylä on merkitty 
tällä osuudella valtatieksi. Suunnittelualue on merkitty pohjavesialueeksi (pv).   

Yleiskaava 
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Koko kunnan kattavassa oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa 2010 (KV 
5.5.1989) suunnittelualue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK), 
jonka pohjois- ja itäpuolella on pientalovaltaista asuinaluetta (AP). 
Suunnittelualueen keskellä on lähivirkistysaluetta (VL), jolle on merkitty 
seudullinen ulkoilureitti (palloviiva). Alueen eteläosa on osoitettu merkinnöillä AP 
ja AK.   
 

Tuusulan strategisessa yleiskaavassa Prijuutin alue on osoitettu AK-merkinnällä 
kerrostalojen alueeksi. Yleiskaava on strateginen, eikä luonnosvaiheessa ole 
otettu kantaa yksittäisten rakennusten suojeluun.   

Asemakaava suunnittelualueella 
Suunnittelualue on asemakaavoitettu (Ajomiehentie-rakennuskaava #45, LH 
29.5.1978). Välittömästi suunnittelualueen länsipuolella on n. 7 ha suuruinen 
asemakaavoittamaton alue. Korttelin 33050 eteläpäähän on asemakaavoitettu 
yleisten rakennusten korttelialue (Y) tehokkuudella e=0,20. Korttelialueelle saa 
kaavamääräyksen mukaan rakentaa ”lähinnä sosiaalista tai vapaa-ajan toimintaa 
palvelevia tiloja”. Lisäksi korttelialueelle saa rakennusoikeuteen sisältyvänä 
sijoittaa asuntoja rakennuksen hoidon vaatimaa henkilökuntaa varten. Korttelin 
pinta-ala on 3280 m2, joten rakennusoikeutta on 718 kem2. Suunnittelualueen 
eteläosassa on kaksi toteutumatonta AO-24-merkinnällä osoitettu 
omakotitonttia.   

Muorinpuiston alueelle on merkitty kaksi sitovaa kevyen liikenteelle varattua 
aluetta, joista molemmat ovat toteutuneet. Muorinpuiston pinta-ala on 3590 m2.  

Suunnittelualueen pohjoispuolella, korttelin 33050 pohjoisosa on kaavoitettu 
asuntokerrostalojen korttelialueeksi (AK) tehokkuudella e=0,50, suurimman 
sallitun kerrosluvun ollessa III. Muorinkujan itäpuolella on omakotirakennusten 
ja rivitalojen sekä muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue (AOR) 
tehokkuudella e=0,20, suurimman sallitun kerrosluvun ollessa I½. Vaarinpuiston 
eteläpuolella on Tuusulanväylän varressa erillispientalojen korttelialue (AO) 
tehokkuudella e=0,20 ja asuinkerrostalojen korttelialue (AK) tehokkuudella 
e=0,50. Muorinpuiston lounaispuolella on Tuusulanväylälle varattu liikennealue 
(LT), jolle on merkitty kevyen liikenteen alikulkua varten rakennusala. 
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Kuva: suunnittelualueen rajaus ja asemakaava 

 

3.2.2 Kaava-aluetta koskevat päätökset ja selvitykset 

Kaavan laatimispäätös 
Asemakaavasuunnittelu on lähtenyt kunnan aloitteesta.  

Rakennusjärjestys 
Tuusulan rakennusjärjestys on kunnanvaltuuston hyväksymä 11.6.2012 § 67. 

Tonttijako ja -rekisteri 
Alueen kiinteistöt ovat kiinteistörekisterissä tiloina. 

Pohjakartta 
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Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen (23.12.1999 / 1284) 
vaatimukset. 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Asemakaavasuunnittelu on lähtenyt kunnan aloitteesta. Kunnan intressinä on 
saada vajaasti rakennettu Prijuutin tontti sekä rakentamattomat AO-tontit 
myytyä ja rakentumaan. Lisäksi halutaan selvittää tarve Prijuutin säilyttämiselle.  

4.2 Suunnittelun käynnistäminen 
Alueen suunnittelu on käynnistetty kuulutuksella 3.9.2014. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.   

Maanomistajille ja naapureille on ilmoitettu kaavoituksen vireille tulosta kirjeellä.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma selostuksen liitteenä 1.  

Osallisiin ollaan yhteydessä tarpeen mukaan. 

 

4.3.2 Kaavaluonnokset 
Luonnosvaiheeseen valmisteltiin neljä erilaista vaihtoehtoa, joita on tarkoitus 
vertailla keskenään. Vaihtoehtojen vertailutaulukko on selostuksen liitteenä.  

Vaihtoehto A 
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Vaihtoehto B 

 

Vaihtoehto C 

 

Vaihtoehto D 

 

 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö 
Kaava-alueesta ei ole tarkoitus järjestää viranomaisneuvottelua, ellei joku 
osallisista sitä erikseen vaadi.  Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
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Kunnan tavoitteena on selvittää Prijuutin rakennuksen suojelutarve ja 
mahdollinen uusi käyttötarkoitus, tutkia mahdollisuuksia täydennysrakentaa 
Prijuutin tonttia sekä tutkia mahdollisuudet tehostaa Tuusulanväylän varren 
maankäyttöä myös Muorinpuiston ja Ajomiehentien päässä olevien 
toteutumattomien AO-tonttien osalta. 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Asemakaavalla luodaan edellytykset keskimäärin 10 000 kerrosneliömetrille 
asuntorakentamista.  

5.2 Aluevaraukset ja mitoitus 
 

 

 

5.3 Kaavan vaikutukset 

Kulttuurihistorialliset arvot 
Asemakaavaprosessin aikana on tarkoitus selvittää Prijuutin säilyttämisen 
mahdollisuudet. Luonnosvaihtoehdoissa on sekä vaihtoehtoja, joissa Prijuutti 
säilyy että vaihtoehtoja, joissa se puretaan. Kaavaprosessilla ratkaistaan 
rakennuksen mahdollinen suojelu. Vaikutuksia arvioidaan enemmän 
luonnosvaiheen jälkeen kun palaute on saatu.  

Liikenne 
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Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen. Prijuutin tontille ajo on 
pohjoisesta Muorinkujalta ja etelän tonteille kulku on Ajomiehentien kautta.  

Yhdyskuntarakenne 
Asemakaavamuutos tiivistää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alueen 
pohjoispuolella on kerrostaloja ja eteläpuolella vanhoja omakotitaloja.  

Alue sijaitsee lähellä keskustaa, mutta vajaasti rakennettu. Prijuutin tontti on 
osoitettu yleisten rakennusten alueeksi Y-merkinnällä. Tonttia ei kuitenkaan ole 
toteutettu, vaan se on metsittynyt. Muorinpuistoa ei ole rakennettu, vaan se on 
tiheän puuston vallassa. Puisto on luonteeltaan läpikulkualue, sillä sijaitsee 
kevyenliikenteenväylä, joka on valaistu.  

Kaavan talousvaikutukset  
Asemakaavan luonnosvaihtoehtojen talousvertailu on liitteessä 5.  

 

5.4 Kaavamerkinnät ja – määräykset 

5.5 Nimistö 
Alueen nimistö säilyy ennallaan.  

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Asemakaava-alueelle laaditaan rakennustapaohjeet.  

7. SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT 
 
1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

Selvitykset 

2 Lausunnot ja mielipiteet OASista ja vastineet 
3 Kuntokartoitus vuodelta 2013 ja kustannusarvio 
 

Suunnitelma 

4 Luonnosvaihtoehdot 
5 Luonnosvaihtoehtojen vertailutaulukko (luvut) 
6 Luonnosvaihtoehtojen vaikutusten arviointitaulukko 
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