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OAS:n tehtävänä on mm. vastata kysymyksiin: 
• Mitä suunnitellaan ja mitkä ovat kaava tavoitteet? 
• Miten kaavaprosessi etenee? 
• Keitä valmistelussa kuullaan? 
• Miten suunnittelutyöhön voi osallistua? 
• Miten asioista tiedotetaan? 
• Ketkä valmistelevat kaavaa? 

 

Huom.  
Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa päivitetään 
työn kuluessa tarpeen 
mukaan ja se on nähtävillä 
kunnan nettisivuilla koko 
kaavoitusprosessin ajan! 
 

SUUTARINTIEN ASEMAKAAVA (3517) 
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 
 
Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, eli OAS. Se on maankäyttö- ja rakennusla-
kiin (MRL 63 §) perustuva kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. OAS:ssa määritellään asemakaavan 
valmistelussa ja asemakaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovai-
kutuksen periaatteet sekä toteutustavat. 
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1. YHTEYSTIEDOT 
 
Lisätietoja antavat: 
 
kaavasuunnittelija Maria Suutari-Jääskö                 kaavoituspäällikkö Asko Honkanen 
p. 040 314 3517                       p.  040 314 2012 
maria.suutari-jaasko@tuusula.fi                       asko.honkanen@tuusula.fi 
 
käyntiosoite: Hyryläntie 16, 3. kerros, C-siipi 
postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula 
 

2. SUUNNITTELUALUE  
 
Suunnittelualue sijoittuu Tuusulan keskuksen Hyrylän kunnanosaan, nykyisen Suutarintien ja 
kunnantalon välille, Hyrylän länsilaitaan. Suunnittelualueeseen kuuluu kaksi vierekkäistä kiinteis-
töä (RN:o 5:424 ja 5:9), jonka alueella on vanha paloasema kunnan omistamalla maalla sekä sen 
pohjoisreunustalla oleva jyrkkärinteinen metsäkaistale, jossa on Montuksi kutsuttu katsomora-
kenne ja hiekkatasanteinen näyttämöalue kerran kesässä tapahtuvaa Monttu -Rockia varten. 
Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu nykyisessä asemakaavassa Hyryläntien varressa olevia 
pysäköinti- ja virkistysalueita, sekä katualueet. Suunnittelualue on kooltaan noin 4,5 ha, alueen 
rajaus voi muuttua prosessin edetessä. Tarkastelualueena pidetään myös katkoviivalla osoitettua 
aluetta rantapuistoon saakka. 
 
 

 
Kuva 2. Viistokuva suunnittelualueelle kaakosta katsottuna. ©Tuusulan kunta. 
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Kuva 3. Viistokuva suunnittelualueen liittymisestä keskustaan lounaasta katsottuna. ©Tuusulan kunta. 

 

3. ALOITE 
Alueen kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta. Kaavoituksen työohjelmaa laadittaessa on 
todettu, että Suutarintien kaavamuutosta voidaan viedä muun keskusta-alueen suunnittelusta 
erillisenä. Tarve keskustan kehittämiselle lisäämällä asuntoja on ollut esillä yleiskaavatyön 
yhteydessä ja tämän ohella erilaisissa keskustan yleissuunnitteluhankkeissa. Keskustan kehittymi-
nen tulee kunnan kehittymisen kannalta aloittaa yhtäaikaisesti Rykmentinpuiston asemakaavoi-
tuksen kanssa. Asuinalueen tehostamiselle on syntynyt tarve uuden paloaseman rakentuessa, sekä 
asuntotarjonnan lisäämisen tarpeesta keskustan lähellä. Hanke on kunnan kaavoitussuunnitelmas-
sa 2015–2019 ja kaavoituksen työohjelmassa kärkihankkeena. 
 

4. TAVOITTEET  
 
Kunnan tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että vanhan paloasema kortteliin ja sen 
lähialueelle voidaan rakentaa tehokas asuinkerrostalokortteli ja tarvittaessa liiketiloja. Samalla 
selvitetään virkistysalueiden kehittämismahdollisuuksia ja Hyryläntien vierellä olevan vanhan 
rakennuksen suojelutarve. Tavoitteena on lisätä keskustan asukasmäärää ja Jokipuiston roolia 
paikallisesti merkittävänä puistoalueena, joka liittyy Tuusulanjärveen. Suunnittelussa tulee 
huomioida alueen sijainti vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella, Lisäksi asemakaava-
työssä tutkitaan pysäköintiratkaisun eri rakenteelliset vaihtoehdot ja kevyenliikenteen jouheva 
yhteys keskusta ja virkistysalueiden välillä. 
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5. MAANOMISTUS  
Kaava-alue on Tuusulan kunnan omistuksessa lukuun ottamatta Hyryläntien katualuetta eteläosil-
taan.  
 

 
Kuva 3. Maanomistuskartta. Kunnan maanomistus on osoitettu sinisellä. 
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6. KAAVOITUSTILANNE 
 
Maakuntakaava 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen ja 
keskustatoimintojen aluetta ja alue ei ole lentomelualuetta. Suunnittelualue on pohjavesialueel-
la(pv). Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan 30.10.2014. Vireillä oleva 4. vaihe-
maakuntakaava on ollut luonnoksena nähtävillä 20.1.-20.2.2015. 
 
Vaihemaakuntakaavat 
Vireillä olevan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemoja ovat: elinkeinot ja innovaatiotoimin-
ta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Luonnosvaiheessa olevan Uuden-
maan 4. vaihemaakuntakaavan tavoitteena on mm. osoittaa tiivistettävät alueet (ruskea ruudu-
tus). Hyrylän keskustassa sijaitsevan Suutarintien alueen merkintä on vaihemaakuntakaavassa 
keskustatoimintojen alue(punainen ruutu). Lännessä olevan Tuusulanjoen varren viheryhteystarve 
on osoitettu jokilaaksosta Tuusulanjärven eteläpäähän saakka, jossa järven itäreunassa on Natura 
200 verkostoon kuuluva alue. Turkoosi raidoitus on Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeä alue. 
 

 
Kuva 5. Ote Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Punainen soikio alueen sijainti. 
© Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, © Maanmittauslaitos 03/2014 
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Tuusulan yleiskaava 2010, jossa suunnittelualue on 
osoitettu julkisten palveluiden ja hallinnon alueena(PY) ja lähivirkistysalueena(VL), alueella 
sallitaan ulkoilua ja muuta yleistä virkistystoimintaa palveleva rakentaminen. Alueen läpi on 
osoitettu kunnan sisäisen ulkoilun pääreitti(palloviiva). 
 
Kunnassa on vireillä Tuusulan yleiskaava 2040, jossa on kyse koko kuntaa koskevan strategisen 
yleiskaavan laadinnasta. Yleiskaavalla pyritään osoittamaan Tuusulan pääasialliset kasvusuunnat. 
Yleiskaava on luonnosvaiheessa ja kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 11.8. – 30.9.2014. 
Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2040. Suutarintien alue on 
osoitettu yleiskaavaluonnoksessa keskustatoimintojen alueeksi (C), alueen tavoitetehokkuus 
ea=0,20 ja viheralueeksi (VL). 
 

  
Kuvat 6. Ote oikeusvaikutuksettomasta Tuusulan yleiskaava 2010:stä. 
Kuvat 7. Ote Tuusulan yleiskaava 2040 kaavaluonnoksesta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on 
osoitettu punaisella ovaalilla. Tarkastelualueella on muinaismuistokohde (turkoosi neliö). 

 
Kuva 8. Ote Tuusulan yleiskaava 2040 kaavaselostuksesta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on 
osoitettu punaisella ovaalilla. Suunnittelualueesta osa on Jokipuiston aluetta(A2,A3;C1-hoitoluokkaa), 
tarkastelualue ulottuu Valkamapuiston alueelle. 
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Osayleiskaava 
Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaava. Vaihekaava käsittää maa- ja metsäta-
lous-, virkistys-, suojelu-, erityis-, ja vesialueet sekä tieverkon. Osayleiskaava koskee niitä alueita, 
joilla on käyttötarkoitusmerkintä tai muu alueen käyttöä ohjaava merkintä. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 45 §:n mukaisesti oikeusvaikutuksettomana hyväksytään osayleiskaava teiden, 
katujen risteyksien ja reittien osalta. Rakennuspaikan kohdalla ei ole kaavassa käyttötarkoitusmer-
kintää tai muuta alueen käyttöä ohjaavaa merkintää. Suunnittelualue on osoitettu pohjavesialu-
een alueenosamerkinnällä (pv-1), vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta. Suunnittelu-
alueen läpi on osoitettu ulkoilureitti(palloviiva). 
 
 

 
Kuva 8. Kaavaote Hyrylän laajentumissuunnat oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta. Suunnittelualu-
een likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella. 
 
 
Asemakaava  
Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 

• Hyrylän keskustan rakennuskaava (kaava 2, vuodelta 1965) 
• Hyrylinnan alue, korttelit 33070-33074, sekä niihin liittyvät puistoalueet (kaava 38 vuodelta 

1976) 
• Hyrylän keskusta rakennuskaavan muutos ,korttelit 33069,33075-33278, sekä niihin liitty-

vät puistoalueet (kaava 54 vuodelta 1978) 
 
Suunnittelualue on asemakaavan 38, 2 ja 54 alueella, sekä tarkastelualue kaavan 2, 54 ja 63 ja 90 
alueella. Suunnittelualue rajautuu itäosasta Hyryläntiehen ja keskusta-alueeseen (Kaava 3205 
Terveyskeskuksen ympäristön asemakaava vuodelta 1989). Olemassa olevat asemakaavat ovat 
vanhentuneet, mm pohjavesialuetta ei ole huomioitu kaavamerkinnöissä. 
 
Kaavasta 38 on mukana korttelialueen 33070 Suutarintien pohjoinen puoli, joka on osoitettu 
Yleisten rakennusten korttelialueeksi (YT), sekä kaavasta 2 korttelista 2017 istutettavaa puistoalu-
etta (Pl) eli Jokipuiston alue. Kaavasta 54 ovat mukana korttelissa 33078 oleva alue takseille(L) ja 
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pysäköintiin osoitettu alue(LP), sekä puistoalue(P). Kaava-alue rajautuu katualueisiin (Hyryläntie ja 
Suutarintie). Kaava-alueeseen kuuluu lisäksi kaavoittamaton alue kaavojen 2 ja 90 välissä, Tuusu-
lanjoen alkupäätä Koskenmäen eteläpuolella. 
 
Tarkastelualueella on korttelialueen 2017(kaavasta2) yleisten rakennusten korttelialue (Y), joka 
muodostaa kunnantalon korttelin 33078(kaavasta54) kanssa yhtenäisen erikseen kaavoitettavan 
aluekokonaisuuden. Tarkastelualueena voidaan pitää myös Koskenmäentien pohjoispuolella 
olevat puistoalueet kaavasta 2.  
 

 
Kuva 9. Ote ajantasaisesta asemakaavasta. 
  

kaava 2 

kaava 54 

kaava 38 

kaava 64 

kaava 2 

kaava 90 
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7. LAADITUT SELVITYKSET JA LUONNONOLOT 
 
Pohjavesi 
Suunnittelualue on vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella ja pohjaveden muodostu-
misalueella. Tärkeä vedenottamo on Tuusulanjoen länsipuolella noin 100m päässä kaava-alueesta, 
tarkastelualue ulottuu Tuusulajokeen saakka. Pohjavesialueet on osoitettu alla olevassa karttaot-
teessa(kuva 10). 
 

  
Kuva 10. Karttaote pohjavesialueista. Punaisella asemakaavan likimainen sijainti. 

 
Kuva 11. Karttaote pohjavedenottamoiden suoja-alueista. Siniset ympyrät. 

Pohjaveden suoja-alue 
(ulompi sininen alue) 

Pohjaveden muodostumisalue 
(sisempi sininen alue) 

Koskenmäen vedenottamo 
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Luontoselvitys 
Alueesta on tekeillä luontoselvitys, joka valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä ja jota 
käytetään asemakaavoituksen tausta-aineistona.  
 
Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, luonnos 

 
Kuva 12. Ortokuva ja asemakaavaote, punaisella ympyrällä rakennetun kulttuuriympäristön inventointisel-
vityksessä olevat rakennukset. 
 
Kulttuurihistoriallinen inventointi on perusselvitys, jonka tavoitteena on maankäytön kautta 
turvata menneiden aikakausien synnyttämien ympäristöjen säilyminen. Inventointi pyrkii tuomaan 
esiin säilyttämisen arvoiset rakennukset ja kulttuuriympäristöt, mutta myös antamaan laajempia 
suuntaviivoja ympäristön kehittämiselle. Taajamat tai maisemakokonaisuudet saattavat muodos-
taa laajempia kerroksellisia rakenteita, jotka vaativat tietoa yleispiirteisen kaavoituksen pohjaksi. 
 

Hyrylän paloasema, vanha osa 

Rapsikanmäki, ”pikkukoulu” 

varasto 
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Suunnittelualueella sijaitsevat inventointikohteet: 
 
Rapsikanmäki ”pikkukoulu” (luokka I) 

• viralliselta nimeltään Hyrylän/kirkonkylän alakansakoulu, otettu pikkulasten kouluksi 1913 
• alkujaan aliupseeri Siloffin huvila, joka siirtyi seurakunnalta vuona 1926 kunnalle 
• varastorakennus vuonna 1946, jolloin myös päärakennuksen laajennus on tehty 
• kouluna vuoteen 1954 saakka, myöhemmin kasvatustoimistona ja kudonta-asemana 

Hyrylän paloasema 
• vanhin osa rakennettu vuonna 1958 (luokka II) 
• laajennukset vuosilta 1975 ja 1980 

Kiinteät muinaisjäännökset 
• Jokipuiston alueella on muinaisjäänteitä, joita ei ole inventoitu 

8. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
 

Suunnittelun kuluessa arvioidaan kaavan keskeiset vaikutukset MRL 9 §:n mukaisesti. Tavoitteena 
on tunnistaa mahdolliset vaikutukset, jolloin otetaan huomioon asiantuntijoiden sekä osallisten 
merkittäviksi kokemat vaikutukset. Vaikutusten arviointia varten valitaan kuhunkin teemaan 
soveltuvat menetelmät. Vaikutusten arviointi liitetään osaksi kaavaselostusta ja arviointia korja-
taan tarpeen mukaan asiantuntijoiden, viranomaisten ja osallisten antamien mielipiteiden ja 
lausuntojen perusteella.  
 
Osalliset voivat osallistua arviointityöhön joko ottamalla yhteyttä suunnittelijaan tai jättämällä 
kirjallisen muistutuksen kaavan nähtävilläolon aikana.  
 
Kaavan vaikutukset arvioidaan mm. liittyen 

• Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön  
• maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjaveteen, mikroilmastoon 
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoiseuuteen 
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
• kaavatalouteen 

 
Koska suunnittelualuetta ei koske oikeusvaikutteinen yleiskaava määrittäen alueen käyttötarkoi-
tusta, tehdään ns. yleiskaavallinen tarkastelu. 
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9. OSALLISET 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alla olevaa osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa: 
 

• Kaava- ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat sekä yritykset 
o Alueella toimivat yhdistykset 

• Viranomaiset 
o Uudenmaan liitto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Keski-Uudenmaan 

maakuntamuseo, museovirasto 
• Tuusulan kunta 

o Kunnan eri hallintokunnat: mm. Maankäyttö- ja karttapalvelut, Tekninen lautakun-
ta, Rakennuslautakunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, Vammaisneuvos-
to, Ikäihmisten neuvosto, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos, elinkeinoneuvottelukunta 

• Muut 
o Elisa Networks, Fortum Power and Heat Oy, Fortum Sähkönsiirto Oy, Tuusulan seu-

dun vesilaitos kuntayhtymä 

10. TIEDOTUS JA OSALLISTUMINEN 
 
Kuulutukset 
Luonnoksen ja ehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan voimaantulosta julkaistaan 
kuulutukset paikallis-lehdissä. Maanomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan kaavan ehdotusvai-
heesta kirjeitse. Halutessaan myös muistutusten jättäjät saavat tiedon kaavan etenemisestä 
kirjeitse.  
 
Kaavoitusprosessin aikana lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaavan suunnittelijaan. 
 
Vaikuttaminen  
 
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 
mielipiteensä. Vaikuttamisessa käytetään vuorovaikutteisia menetelmiä ja kanavia, sekä kaava-
näyttelyitä, joissa osallisilla on mahdollista keskustella suunnittelusta valmistelijoiden kanssa. 
 
Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana muistutus tulee jättää kirjallisesti. Muistutukset ja viran-
omaisten antamat lausunnot liitetään vastineineen kaavaselostukseen, joka toimitetaan luotta-
muselimille asian käsittelyn yhteydessä. 
 
Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana muistutus tulee jättää kirjallisesti osoitteeseen:  
kaavoitus/ PL 60, 04301 Tuusula. 
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11. SUUNNITTELUVAIHEET JA TAVOITEAIKATAULU 

 
 
 
 

Voimaantulo alkuvuosi 2017 

Asemakaavan voimaantulosta kuulutetaan sanomalehdissä ja kunnan ilmoitustaululla 

Hyväksyminen alkuvuosi 2017 

Esitetään asemakaava hyväksyttäväksi 
Kuntakehityslautakunta  
 Kunnanhallitus  
  Kunnanvaltuusto 

Valitusaika 30 päivää 
Osallisilla on mahdollisuus valittaa 
hallinto-oikeuteen kunnan-valtuuston 
päätöksestä 

Kaavaehdotus loka-marraskuu 2016 
Kaavaehdotus hyväksytään kuntakehityslautakunnassa ja 
kunnanhallituksessa, jonka jälkeen se asetetaan julkisesti 
nähtäville 30 vrk. ajaksi. 
 

Osallisilla mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus 
nähtävilläolon aikana. Keskustelutilaisuus. 

Kaavaluonnos helmi-maaliskuu 2016 
Kaavaluonnos hyväksytään 
kuntakehityslautakunnassa ja asetetaan 
nähtäville 30 vrk. ajaksi. 
 

Etsitään yhteistyökumppaniksi 
rakennuttaja, jotta kaavatyö voidaan 

viedä loppuun hankekaavana. 

Osallisilla mahdollisuus jättää kirjallinen 
mielipide nähtävilläolon aikana. 
Keskustelutilaisuus. 

Vireilletulo ja OAS marraskuu 2015 
Vireilletulokuulutus 
OAS nähtävillä 14 vrk 
Asemakaavan lähtökohdat & tavoitteet 

Osallisilla mahdollisuus jättää mielipide suullisesti tai 
kirjallisesti. Keskustelutilaisuus. 
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