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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot: 
 
Kunta: Tuusula 
Kunnanosa: Hyrylä 
Kaavan nimi: Suutarintien asemakaava ja asemakaavan muutos 
Kaavan numero: 3517 
 
Asemakaava koskee Koskenmäentien, Tuusulanjoen ja Jokipuiston rajaamaa osaa.  
 
Asemakaavan muutos koskee Tuusulan paloaseman rakennuspaikkaa korttelissa 33070 ja 
Hyrylän käsityökeskuksen aluetta, osaa korttelista 2017, Jokipuiston viheraluetta, pysäköintialueita 
sekä Suutarintien, Hyryläntien ja Koskensillantien katualueita.  
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Suunnittelualue sijoittuu Tuusulan keskuksen Hyrylän kunnanosaan. Kaava-alue koskee Hyrylän-
tien,  Suutarintien, Tuusulanjoen, Koskenmäentien ja Koskensillantien rajaamaa aluetta. Suunnitte-
lualueen pinta-ala on noin 4,1 hehtaaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnittelualueen sijainti Hyrylän taajamassa. Opaskartta © Tuusulan kunta 
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1.3 Kaavan tarkoitus 
 
Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan 
asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata 
rakentamista ja muuta maankäyttöä  
 

•    paikallisten olosuhteiden,  
•    kaupunki- ja maisemakuvan,  
•    hyvän rakentamistavan,  
•    olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen  

    edellyttämällä tavalla. (MRL 50 §) 
 
Suutarintien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa 
siten, että se mahdollistaa kerrostalokorttelin rakentamisen Hyryläntien ja Suutarintien varrella 
sijaitseville tonteille. Lisäksi asemakaavan tarkoituksena on tutkia pysäköintivaihtoehtojen sijoittu-
mista alueelle. 
 
Hyrylän keskustan suunnittelun yhteydessä vertaillaan eri pysäköintivaihtoehtoja sekä –ratkaisuja 
taajaman eri sijainneissa. Hyryläntien sijainti on yksi vaihtoehtoinen sijainti, jolle kaavalla on 
tarkoitus tehdä aluevaraus. 
 
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on Jokipuiston virkistystoimintojen päivittäminen.  
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1.5 Luettelo liiteasiakirjoista 
 
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet ja niiden vastineet 
Liite 3 Asemakaava ja asemakaavan muutoksen luonnosmateriaali: 
 Vaihtoehdot A, B, C, D ja E 
Liite 4 Luonnoksia havainnollistava materiaali 
Liite 5        Nykyiset yleiseen pysäköintiin osoitetut alueet Hyrylän ydintaajamassa 
Liite 6        Pysäköintivaihtoehtojen vertailua 
 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista suunnitelmista, selvityksistä ja 
lähdemateriaalista 
 
 Maakuntakaavat 
 Tuusulan yleiskaava 2010 
 Tuusulan yleiskaava 2040 (vireillä) 
 Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaava 
 Tuusulan viheraluestrategia (luonnos) 
 Aluetta koskevat asemakaavat: 

o Hyrylän keskustan asemakaava 
o Hyrylinnan alue 
o Hyrylän keskusta asemakaavan muutos 
o Seurakuntakeskuksen asemakaavan muutos 
o Terveyskeskuksen ympäristön asemakaava 

 Tuusulan keskustan yleissuunnitelma 2013 
                   Hyrylän keskustan kehittämissuunnitelma (2003) 
 Tuusulan rakennusjärjestys 
 Tuusulan kulttuuriympätistöt –selvitys 
 Tuusulan kulttuurimaisemat -selvitys 
 Tuusulan liikenneverkkoselvitys (2007) 
 Hyrylän keskustakortteleiden melu- ja tärinäselvitys 2007 
 Hyrylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma, 2005 

Maankäyttö Hyrylän pohjavesialueella, ohjausryhmän esitys, Tuusulan ympäristöasi-
ainkeskus 11.1.2006 

 Virtuaali-Tuusula / Tuusulan museo 
 Rakennettavuustiedot 
 Etelä-Tuusulan kaupallinen selvitys 
 Kiinteä muinaisjäännös nro 1000014745 
 Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta, inventointi 2005 (luonnos). 
 Tuusulanjärven eteläpään ja Tuusulanjokilaakson luontoselvitys, Enviro 2016 
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2. Tiivistelmä 
 
Alueen kaavoittaminen on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Alueen kaavoittaminen sisältyy 
viimeisimpään valtuuston hyväksymään kaavoitussuunnitelmaan 2016-2020. 
 
Kaavatyö käynnistyi kuulutuksella 11.11.2015 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman asetettiin 
nähtäville ajalle 19.11.-4.12.2015. Saatu palaute liikkeessä 2. 
 
Asemakaavan muutoksen vuorovaikutusvaiheessa laadittiin viisi vaihtoehtoista kaavaluonnosta, 
vaihtoehdot A – E. 
 

2.1 Asemakaavaprosessin vaiheet 
 
Pohjoisen keskustan asemakaavan muutos sisältyy kärkihankkeena kunnanvaltuuston hyväksy-
mään kaavoitussuunnitelmaan jo 2015-2019. Hyrylän keskustan yleissuunnitelman 2013 pohjalta 
jatketaan keskustan suunnittelua laatien alueelle asemakaavamuutosta. Kaavatyö viimeisteltäneen 
useina asuin- ja liikerakentamisen sekä palvelurakentamisen hankekaavoina.  
 
Kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitussuunnitelmaan 2016-2020 Suutarintie sisältyy omana 
kärkihankkeenaan.  
 
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu 11.11.2015. Osallistumis- ja arviontisuunni-
telma on ollut nähtävillä 19.11.-4.12.2015 Tuusulan kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla. 
 

2.2 Asemakaava 
 
Asemakaavatyön alkuvaiheessa on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja asuinkerrostalojen sijoittamiseksi 
vanhalta paloasemalta vapautuvalle tontille sekä Hyryläntien varren pysäköintialueille. Vaihtoeh-
doissa vertaillaan mm. rakennusoikeuksia, kerroslukua ja rakennusalojen sijoittumista sekä 
pysäköintilaitoksen sijoittamista kaava-alueelle. Jokipuiston toimintojen päivittäminen ja viheryhte-
yksien avaaminen on osa kaavatyötä. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 
Rakennuskortteleiden osalta asemakaavan muutos on tarkoitus viedä loppuun hankekaavana 
yhteistyössä rakennuttajan kanssa. Kortteleiden toteuttamisen aikataulu ei luonnoksia laadittaessa 
ole selvillä eikä yhteistyötahoa ole valittu. Jokipuiston puistosuunnitelma päivitetään ja puistoalueet 
toteutetaan kunnallistekniikan aikataulun mukaisesti. 
 

3. Lähtökohdat 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Noin 4,1 hehtaarin suuruinen suunnittelualue on kiinteä osa Hyrylän keskustaa ja sen kaupunkiku-
vaa. Suunnittelualue koskee Tuusulan kunnan 1. kunnanosan Hyrylän kiinteistöjä tai osia niistä: 
858-401-5-9, 858-401-5-424, 858-402-3-11, 858-402-3-69, 858-402-13-10, 858-402-7-0, 858-402-
3-8, katualueiden osalta 858-402-3-70, 858-401-5-17, 858-401-5-8, 858-401-5-425, 858-401-5-
327, 858-401-5-196 ja 858-401-5-197. 
 
Suutarintien varrella, mäntyvaltaisen harjumetsän luoteisrinteessä sijaitsee Hyrylän vanha, vaalea, 
rapattu, pulpettikattoinen paloasemarakennus. Laajennusosa on tasakattoinen konehalli. Raken-
nuksen takana on punatiiliverhoiltu letkutorni. Palokunnan toiminnat siirtyvät toisaalle vuoden 2016 
aikana. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueek-
si. 
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Punainen, harjakattoinen, I-kerroksinen Rapsikanmäki, entinen Hyrylän/kirkonkylän alakansakoulu 
ja talousrakennus, sijaitsevat näkyvällä paikalla Suutarintien ja Hyryläntien risteysalueella. 
Rakennus sijaitsee osittain yleisten rakennuksen korttelialueella ja osittain puistoalueella. Lisäksi 
suunnittelualueella sijaitsee kaksi Hyryläntiehen ja Koskensillantiehen liittyvää pysäköintiin 
osoitettua aluetta.  
 
Suunnittelualueeseen kuuluu Tuusulanjokeen rajautuva Jokipuiston puistoalue, ”monttu”,  valais-
tuine kävelyreitteineen. Jokipuistoon kuuluu jyrkkäreunainen metsäkaistale ja Tuusulanjokivarrella 
jääkautinen suppamuodostelma.  
 
Suunnittelualueen lähialueella on kaksi punatiiliverhoiltua III- kerroksista asuinkerrostaloa sekä VI-
kerroksinen punertavankeltainen tiiliverhoiltu asuinkerrostalo. Suutarintien vastakkaisella puolella 
on vaaleaksi rapattu omakotitalo asemakaavan mukaisella asuinkerrostalotontilla.  Suunnittelualu-
eesta kaakkoon, Hyryläntien vastakkaisella puolella on punatiiliverhoiltu liikerakennus, rakentama-
ton alue sekä terveyskeskus- ja sairaalarakennukset.  
 
Keskustan kaupalliset palvelut sijoittuvat alueen välittömään läheisyyteen. Kunnantalon sekä 
terveyskeskuksen palvelut ovat aivan suunnittelualueen vieressä. Kirjastoon ja uimahalliin on 
matkaa alle 500 metriä ja päiväkotiin, ala-asteelle ja ylä-asteelle noin 500 metriä sekä lukioon noin 
1,5 km. Alue sijoittuu Hyrylän kunnallistekniikan yhteyteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuusulan paloasema. Etualalla paloaseman laajennusosaa. 
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3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Maisemarakenne ja maisemakuva 
Suunnittelualue on rakennetun taajaman reuna-alueella, Hyrylänharjun ja Tuusulanjokilaakson 
solmukohdassa. Katutasoa korkeammalla sijaiseva Rapsikanmäki, nykyisin Hyrylän käsityökes-
kuksen toimitila, on maisemakuvassa taajama-alueen näkyvimpiä rakennuksia. Hyrylänharjun 
luoteisrinteessa sijaitseva Tuusulan paloasema sijaitsee Rapsikanmäen takana Hyryläntieltä 
katsottaessa. Paloaseman tontilla ja koko harjurinteen lakialueella kasvaa kookkaita mäntyjä ja 
joitain koivuja. Tuuhealatvaiset männyt korkealla harjun laella ovat maisemarakenteen näyttävim-
piä maisemaelementtejä. Hyrylänharju laskee melko jyrkästi koilliseen kohti Tuusulanjokea ja 
jääkauden muodostamaa suppaa. Harjun notkelmassa kasvaa kookkaita kuusia. Notkelman rinteet 
ovat pusikoituneet. 
 
Alueen pinta kohoaa korkeimmillaan lähes +60 m. Suunnittelualueen alin taso Tuusulanjokivarres-
sa on noin +37 m. Suutarintien taso on n. +54 ja Hyryläntien tasot suunnittelualueen kohdalla ovat 
+49,3 - +53,5. 
 
Kallioperä, maaperä ja rakennettavuus 
Kallioperä on alueella graniittia. Peruskallion päällä on viime jääkauden aikana muodostunutta 
hiekkaa ja soraa. Suunnittelualueen rakennuspaikat ovat hiekkaa ja soraa, joten rakennettavuus 
on lähtökohtaisesti hyvä, mutta rakentaminen on toteutettava huolella alueen sijaitessa pohjavesi-
alueella.  
 
Kasvillisuus 
Tuusulan alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, joka ulottuu eteläisimpien 
rannikkoseutujen eli hemiboreaalisen vyöhykkeen rajalta Järvi-Suomeen ja Pohjanlahden rannikol-
le saakka. Eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä puusto on runsasta ja kasvukausi 160-175 
vrk. Suunnittelualue kuuluu Hyrylän rakennettuun taajamaan. Rakennuspaikoilla ja Jokipuistossa 
on runsaasti puustoa, erityisesti kookkaita mäntyjä. Jokipuistossa kasvaa mäntyjen lisäksi koivuja 
ja kuusia sekä jonkin verran aluskasvillisuutta. Tuusulanjoen varrella osa puistosta on jätetty 
luonnontilaiseksi. 
 
 
 

Rapsikanmäki, Hyrylän entinen alakoulu. 
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Eläimistö 
Tuusulanjärven eteläpäästä alkava Tuusulanjokivarren ekologinen viherkäytävä tarjoaa elinympä-
ristöä rikkaalle linnustolle ja muulle eläimistölle.  
 
Suojelukohteet 
Tuusulanjärvi valittiin Uudenmaan maakuntajärveksi vuonna 2011. Järven keskisyvyys on 3,2 
metriä ja pinta-ala 6,0 km2. Järveä kunnostetaan muun muassa hoitokalastuksen, hapettamisen ja 
kosteikkojen avulla.  
 
Suunnittelualueelle on valmistunut Tuusulanjärven eteläpään ja Tuusulanjokilaakson luontoselvi-
tys. 
 
Pienilmasto 
Rakentamisen kannalta alue on sitä suotuisampi, mitä lämpimämpi alueen pienilmasto on. 
Pienilmastoon vaikuttavat aurinkoisuus, tuulisuus ja kosteus. Käytännössä tällaiset tekijät ovat 
riippuvaisia suuntauksesta, maastonmuodosta, maaperästä ja kasvillisuudesta. Suutarintiehen 
rajautuva suunnittelualueen osa on lounaaseen avautuvan harjun ylärinnettä. Asumiseen ja 
oleskeluun sopivat parhaiten etelän ja lännen puoleiset lämpimät rinteet. Hyryläntiehen rajautuva 
ja luoteeseen avautuva rakennuspaikka on altis pohjoisen vilvoittaville tuulille. 
 
Vesistöt ja vesitalous 
Hyrylän taajama sijaitsee Tuusulanjärven etelärannalla. Pitkänomaisen järven eteläosa on 
matalaa, rantakasvillisuuden täyttämää linnustoaluetta. Tuusulanjärvestä lähtee Tuusulanjoki kohti 
Vantaanjoen vesistöaluetta ja päätyy Suomenlahteen.  
 
Suunnittelualueelta pintavedet laskevat Tuusulanjokeen.  
 
Pohjavesi 
Suunnittelualue on vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella ja pohjaveden muodostu-
misalueella. Tärkeä vedenottamo on Tuusulanjoen länsipuolella noin 100 m päässä kaava-
alueesta. Koko pohjavesialueen pinta-ala on 370,79 hehtaaria, josta muodostamisaluetta on 
324,08 hehtaaria. Koskensillantieltä Jokipuiston suuntaan sijaitsee pohjavedenpinnan mittauspiste, 
jossa pohjavesi on 21.11.2012 ollut korkeudessa +37,50. 
 
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 takaami-
seksi ajoväylien pinnoittaminen on välttämätöntä. 
 
Hyrylän pohjavesialueen muodostumisalueesta noin 50 % on jo rakennettua. Koska kattovesiä 
voidaan laadultaan pitää sadeveteen verrattavina, tulisi ne aina mahdollisuuksien mukaan imeyttää 
pohjavedeksi. Rakennetuilta alueilta suotautuvat valumavedet ovat laadultaan heikompia kuin 
sadevesi. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Alueen historiallisia vaiheita (lähteet: Virtuaali-Tuusula – Tuusulan museo. Tuusulan kulttuuri-
maisena ja rakennuskanta 2005 (luonnos) 
 
Hyrylän läpi kulkee jo 1400-luvulla asiakirjoissa mainittu Hämeentie. Hyrylän kylä liitettiin Tuusu-
laan Helsingin maalaiskunnasta kappelin rakentamisen yhteydessä vuonna 1643. Vanhan ajan 
Suur-Tuusula oli nykyistä isompi. Tuusulaan kuuluivat Korso, Kerava ja Järvenpää. 
 
Krimin sodan aikana 1854–56 venäläiset varmistivat Helsingin puolustusta sijoittamalla joukkoja 
Hämeen- ja Savontien risteykseen, Hyrylään.  
 
Tuusulan Rantatien taiteilijayhteisö on vaikuttanut merkittävästi Suomen kulttuurihistoriaan. 
Rantatie oli alunperin osa Helsinki–Heinola -maantietä, joka noudatteli Tuusulanjärven kohdalla 
järven rantamaisemia aina Järvenpäähän asti. Monet Suomen taiteen kultakauden mestarit 
asettuivat asumaan Tuusulanjärven itärannalle 1800–1900 -lukujen vaihteessa. 
 
 

Karttaote pohjavesialueista. Suunnittelualue punainen katkoviiva. 
Pohjaveden muodostumisalue (sisempi sininen alue).  Pohjaveden suoja-alue (ulompi sininen alue 
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Sodan jälkeen pysyvän varuskunnan perustaminen käynnisti kylän kehittymisen liikepaikaksi, kun 
sinne muutti mm. venäläisiä ja karjalaisia kauppiaita ja käsityöläisiä. 
 
Hyryläntieltä Koskenmäelle olevalla alueella oli asukkaiden sosiaalinen kirjo oli laaja. Oli varakkaita 
huvilanomistajia, varsin menestyviä liikkeenharjoittajia ja koko joukko erilaisia käsityöläisiä ja muita 
ammatinharjoittajia. Suutarit, kirvesmiehet, sepät, muurarit muodostivat ammattimiesten perusjou-
kon, mutta jopa kivityömies ja avustava ruumiinavaustoimihenkilö kuuluivat Koskenmäen väes-
töön. 
 
Jokipuiston monttu on ollut Hyryläläisten lasten suosittu laskettelupaikka vuosikymmenet. 1930-
luvun lopussa suojeluskunta rakensi rinteeseen, nykyisen paloaseman taakse, hyppyrimäen. 
Mäessä hypättiin ja järjestettiin kisoja aina 1950-luvun alkuun saakka. 
 
Keskusta-alueelta on vanha rakennuskanta hävinnyt lähes täysin, myös katujen ja kulkureittien 
sijainnit ovat muuttuneet. 
 
1960-luku merkitsi ratkaisevaa muutosta Hyrylän ilmeeseen. Vanhaa purettiin, liikerakennusten 
määrä lisääntyi, omakotitaloja ja kerrostaloja alkoi nousta ja lopulta 1980 valmistui torin varteen 
uusi kunnantalo. Pitkällisen kehityksen tuloksena Tuusulan keskustan rakennuskanta on varsin 
kirjava. Hyrylä toimi varuskuntakeskuksena aina vuoteen 2007 saakka. Uusimmat rakennukset 
suunnittelualueen ympäristössä ovat 1990-luvun lopulta.  
 
Keskiaikainen Hämeentie kulki Helsingin pitäjän kirkolta Hyrylään ja sieltä Koskenmäen kautta 
Hämeenlinnaan. Koskensillantie noudattelee edelleen Hyrylän läpi kulkeneen Hämeentien vanhaa 
linjausta.  
 
Suunnittelualueen rakennuskanta ja kulttuuriympäristö 
Tuusulan kulttuurihistoriallinen inventoinnin tarkistaminen tekeillä. Kulttuurihistoriallinen inventointi 
on perusselvitys, jonka tavoitteena on maankäytön kautta turvata menneiden aikakausien synnyt-
tämien ympäristöjen säilyminen. Inventointi pyrkii tuomaan esiin säilymisen arvoiset rakennukset ja 
kulttuuriympäristöt, mutta myös antamaan laajempia suuntaviivoja ympäristön kehittämiselle. 
Taajamat tai maisemakokonaisuudet saattavat muodostaa laajempia kerroksellisia rakenteita, 
jotka vaativa tietoa yleispiirteisen kaavoituksen pohjaksi. 
 
Luokituksen kriteerit 
 
Yksittäiset kohteet 
 
Luokka I 
Erityisen merkittävät kohteet, joilla on suuri paikallinen arvo ja myös mahdollisesti valtakunnallista 
merkitystä. 
 
Antikvaarisesti hyvin säilyneet kohteet, joilla on suuri merkitys Tuusulan rakennusperinteen osana. 
Näihin kohteisiin sisältyy useita arvonäkökulmia tai erittäin vahva yksi peruste. I luokan kohteiden 
kuvauksiin on liitetty lyhyt perustelu luokituksesta. 
 
Suojelusuositus: Rakennuksia ei saa purkaa. Kohtuullisen pieniä muutoksia sallitaan, mutta ne 
tulee tehdä harkiten ja rakennuksen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen. 
 
Luokka II 
Merkittävät kohteet, jotka ovat paikallisesti, mahdollisesti kokonaisuuden osana tärkeitä. 
 
Kohteita, jotka ovat vähintään kohtalaisen hyvin säilyneitä ja edustavat Tuusulan rakennuskulttuu-
rinarvokasta osaa. Ne sisältävät yleensä useita arvonäkökulmia. 
Suojelusuositus: Rakennuksia saa purkaa vain erityisen pakottavasta syystä, joka täytyy perustella 
alan asiantuntijoita apuna käyttäen. Mahdollisissa muutoksissa tulee säilyttää rakennusten 
historiallinen ilme. Kevyet ja pienehköt laajennukset ovat mahdollisia. 
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Luokka III 
Maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat kohteet. 
 
Kohteita, joissa on tehty muutoksia, mutta joilla on historiallista arvoa tai jotka ovat mahdollisesti 
osana arvokkaampaa kokonaisuutta. 
Suojelusuositus: Rakennukset tulisi pyrkiä säilyttämään. Muutokset tulisi tehdä rakennusta 
kunnioittaen, vaikka suuremmatkin laajennukset ovat mahdollisia. Laajennukset tulisi toteuttaa 
kuitenkin rakennuksen muodon ja koon sekä ympäristön ehdoilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualueella sijaitsevat inventointikohteet: 
 
Rapsikanmäki ”pikkukoulu” (luokka I)  
• viralliselta nimeltään Hyrylän/kirkonkylän alakansakoulu, otettu pikkulasten kouluksi 1913  
• alkujaan aliupseeri Siloffin huvila, joka siirtyi vuonna 1926 seurakunnalta kunnalle  
• varastorakennus rakennettiin vuonna 1946, jolloin myös päärakennuksen laajennus on tehty  
• kouluna vuoteen 1954 saakka, myöhemmin kasvatustoimistona ja kudonta-asemana  
Koulutalolla on historiallista merkitystä Hyrylän vanhan taajaman osana. 
 
Hyrylän paloasema  
• vanhin osa rakennettu vuonna 1958 (luokka II)  
• laajennukset vuosilta 1975 ja 1980  
Paloaseman vanhin osa arkkitehtonisesti kaunis, valkoisen rappauspinnan, puun ja puhtaaksimuu-
rattujen tiilipintojen yhdistelmä, jossa on havaittavissa häivähdys 1950-luvulle tyypillistä romanttista 
suuntausta 
 
Kiinteät muinaisjäännökset  
• Jokipuiston alueella on muinaisjäänteitä, joita ei ole inventoitu.  
 
Tuusulan kulttuurympäristöt –selvityksessä suunnittelualue on osoitettu paikallisesti arvokkaaksi 
kulttuurialuekohteeksi. 
Tuusulan kulttuurimaisemat –selvityksessä suunnittelualue on osoitettu paikallisesti arvokkaaksi 
kulttuurialuekohteeksi. 

Rapsikanmäki alkuperäisessä ulkoasussaan. Lähde: Tuusulan museo/Virtuaali-Tuusula 
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Yhdyskuntarakenne, palvelut ja työpaikat 
Suunnittelualue sijaitsee olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä Hyrylän keskustassa. 
Hyrylä on Tuusulan kuntakeskus ja kaupallinen pääkeskus, josta löytyy Tuusulan suurimmat 
päivittäistavarakaupat sekä keskustahakuista erikoiskauppaa ja kaupallisia palveluita. Tuusulan 
keskustan kaupallisina ankkureina toimivat supermarket-tasoiset päivittäistavaramyymälät 
keskustan kaupallisen alueen etelä- ja pohjoispäässä. Lisäksi Hyrylän taajamassa sijaitsee 
kunnantalo, taidemuseo, kirjasto ja linja-autoasema. 
 
Muita julkisia palveluita Hyrylässä uimahalli, urheilukeskus, Hyrylän yläaste ja lukio, Hyökkälän 
koulu, Mikkolan koulu, Riihikallion koulu ja Vaunukallion koulu sekä useita päiväkoteja. Tuusulan-
järven rannalla sijatsevat Tuusulan kirkko, Kokoushotelli Gustavelund, Krapin palvelut ja Golf-
kenttä.  
 
Hyrylän ydinkeskustassa 0-500 metrin etäisyydellä on 1649 työpaikka ja 500-1000 metrin etäisyy-
dellä 635 työpaikkaa. Asukkaita vastaavalla alueella, 0-500 metrin etäisyydellä ydinkeskustasta on 
1534 ja 500-1000 metrin etäisyydellä 2590 asukasta. (Lähteet: ©YKR-aineistot 2015, työpaikat 
(2012) © Tuusulan rakennusrekisteri (maaliskuu 2015). 
 
Hyrylän keskustan yhdyskuntarakenne on paikoin keskustamaisen tiivis. Rakenteen sisään jää 
kuitenkin toteutumattomia tai vajaasti toteutuneita kortteleita. 
 
Suunnittelualueella sijaitseva Hyrylän kudonta-asema tarjoaa muutaman työpaikan. Alueella ei 
sijaitse asuinrakennuksia. 
 
Virkistys 
Viheraluestrategian (luonnos) mukaan Hyrylässä on viheraluetta 25 % kaava-alueen pinta-alasta. 
Asemakaava-alueella asuvaa kohden viheraluetta on 212 m2. Suositusten mukainen viheraluepin-
ta-alaa on 100 m per asukas. 
 
Tuusulanjärvi ja Tuusulanjoki muodostavat ekologisen ja virkistyskäytöllisen kokonaisuuden.  
Tuusulanjoen vartta hyödynnetään Hyrylän viherverkoston perusrunkona.  
 
Jokipuiston viheralue on osa Tuusulanjokeen kytkeytyvää Hyrylän keskuspuistoa, josta on 
viheryhteys Tuusulanjärven Natura- ja virkistysalueille sekä kevyen liikenteen reittejä Jokipellon-
puiston kautta Tuusulanjoen puistoon ja edelleen Lahelan alueelle.  
 
Jokipuiston nykyinen hoitoluokka on A3,B3,B2.  
Hoitoluokka A – rakennetut viheralueet, A3 - käyttö- ja suojaviheralueet. 
Hoitoluokka B – avoimet viheralueet, B2 käyttöniitty ja B3 maisemaniitty ja laidunalue. 
 
Liikenneverkko 
Suunnittelualue kytkeytyy suoraan olemassa olevaan liikenneverkkoon Suutarintiehen ja Hyrylän-
tiehen. Kunta on suorittanut liikennelaskentoja Hyryläntiellä talvella 2015 ja Hyryläntien liikenne-
määrä on nykytilanteessa suunnittelualueen eteläpuolella välillä Ostosraitti-Nahkurintie noin 5000 
ajoneuvoa / arkivrk ja suunnittelualueen pohjoispuolella välillä Kauppatie-Koskensillantie noin 6000 
ajoneuvoa / arkivrk. Hyryläntien ja sen liittymien toimivuudessa ei ole kapasiteettiongelmia 
nykyisillä liikennemäärillä. Suunnittelualueelta on olemassa olevien katujen varsilla kevyen 
liikenteen väylät Hyrylän keskustan pohjois- ja eteläosan kaupallisiin palveluihin sekä kouluihin. 
Hyryläntietä pitkin kulkee nykyisellään Tuusulan sisäinen bussilinja 67, joka liikennöi aamu- ja 
iltapäivisin noin tunnin vuorovälillä. Alue sijaitsee 400 m etäisyydellä Hyrylän linja-autoasemasta, 
joka tarjoaa hyvät joukkoliikenneyhteydet. 
 
Kevyt liikenne 
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. 
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Hyrylän kaupallinen keskusta on pituudeltaan n. 800 metriä. Kaava-alue sijoittuu keskustan 
puolivälin pohjoisreunalle. Keskustan palvelut ovat kävelyetäisyyden päässä. 
 
Hyrylän linja-autoasema sijaitsee alle 300 m suunnittelualueelta,  Tuusulanväylän pysäkit noin 200 
metriä alueelta kaakkoon. 
 
Tekninen verkosto 
Alueella on rakennettu kunnallistekniikka, johon uudet rakennukset on mahdollista liittää. Vesi- ja 
viemärilinjat kulkevat Suutarintien vierustaa. Suutarintien katualueen vartta kulkee myös kauko-
lämpöputki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ympäristöhäiriöt 
Alueen itäosaan vaikuttaa Hyryläntien liikennemelu. Hyryläntien keskustakortteleiden melu- ja 
tärinäselvityksen (Sito Oy 27.5.2007) mukaan melutaso alittaa ohjearvot pääosalla aluetta.  
 
Nykytilanteessa päivämelun 55 dB:n raja ulottuu noin 20-30 metrin etäisyydelle Hyryläntiestä. 
Ennustetilanteessa vuonna 2030 meluraja on sama. 
 

Kuva ylhäällä: Johtokarttaa alueelta 
 
Jätevesiviemäri punainen johtolinja 
 
Vesijohto sininen johtolinja 
 
Sadevesi vihreä johtolinja 
 
Kaukolämpö keltainen johtolinja 
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3.1.4 Maanomistus 
 
Suunnittelualue on suurimmalta osin kunnan omistuksessa. Asemakaavoittamaton osa Kosken-
mäentien varrella on yksityisessä omistuksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 
 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat 
 
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. 

 
 
 

Maanomistuskartta. Kunnan maanomistus sinisellä. 
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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 ruudutus). 
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. 

 
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). 
 

Ote Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Punainen soikio alueen sijainti. 
© Uudenmaan liitto ja Itä‐Uudenmaan liitto, © Maanmittauslaitos 03/2014 



17 
 

 S u u t a r i n t i e n  a s e m a k a a v a  j a  a s e m a k a a v a n  m u u t o s  3517 

Osayleiskaava 

Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaava. Vaihekaava käsittää maa- ja 
metsätalous-, 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 pohjavesialueen 
alueenosamerkinnällä (pv-1), vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta. Suunnittelualueen 
läpi on osoitettu ulkoilureitti(palloviiva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tuusulan viheraluestrategia (luonnos) 
Samanaikaisesti kunnassa vireillä olevan Tuusulan yleiskaava 2040 yleiskaavatyön kanssa 
laaditaan  viheraluestrategia. Viheraluestrategia on pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma 
viher- ja virkistysalueiden suunnittelulle ja kehittämiselle.  
 
Hyrylän taajaman alueelle painotettu kevyen liikenteen yhteyksien lisäksi viheryhteyksien luomista 
taajaman eri osa-alueiden välille. 
 
 
 

Kuva ylhäällä vasemmalla: Ote  
oikeusvaikutuksettomasta Tuusulan yleiskaava 
2010:sta. 
 
Kuva ylhäällä oikealla: Ote Tuusulan yleiskaava 
2040 kaavaluonnoksesta. 
 
Kuva vasemmalla: Ote Tuusulan yleiskaava 2040 
kaavaselostuksesta. Tarkastelualueella on 
muinaismuistokohde. 
 
Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella 
ovaalilla. 
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Asemakaava  

Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 
 

 Hyrylän keskustan asemakaava 
 Hyrylinnan alue 
 Hyrylän keskusta asemakaavan muutos 
 Seurakuntakeskuksen asemakaavan muutos 
 Terveyskeskuksen ympäristön asemakaava 

 
Kaavasta 38 on mukana Suutarintien katualue sekä kortteli 33070, joka on osoitettu Yleisten 
rakennusten korttelialueeksi (YT). Kaavasta 2 on mukana osa korttelista 2017, joka on osoitettu 
Yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) sekä istutettavaa puistoaluetta (Pl) eli Jokipuiston alue.  
Kaavasta 54 ovat mukana korttelissa 33078 oleva alue takseille (L) ja pysäköintiin osoitettu alue 
(LP), sekä puistoalue (P). Kaavoista 3205 ja 3499 on mukana Hyryläntien katualuetta. Kaava-
alueeseen kuuluu lisäksi kaavoittamaton alue kaavojen 2 ja 90 välissä, Tuusulanjoen alkupäätä 
Koskenmäen eteläpuolella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tuusulan keskustan yleissuunnitelma 2013 
Keskustan yleissuunnitelman tarkoituksena on ollut laatia asemakaavoituksen pohjaksi yleispiirtei-
nen suunnitelma Hyrylän keskustan alueelta. Yleissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen suunni-
telma. Keskustan yleissuunnitelman painopiste on ollut Hyrylän nykyisen liikekeskustan muuttami-
sessa vetovoimaiseksi ja monipuoliseksi palvelujen ja asumisen keskustamaiseksi 
kaupunkiympäristöksi. Keskustaytimen kaupunkitiloja on määrä kehittää kävelypainotteisina. 
 

Ote ajantasaisesta asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella katkoviivalla. 
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Keskustan länsireuna eheytyy ja tiivistyy uudella asuntorakentamisella Hämeentietä ja 
jokilaaksoa vasten. Keskusta-alueelle ei suunnitella uutta autovetoista kaupan rakentamista. 
Pitkänomaista keskusta-aluetta jäsentävät poikittaiset, laadukkaat katutilat ja kulkureitit. 
 
Yleissuunnitelman ohjaava vaikutus kaava-alueella: Hyryläntie  on kaupallisilla palveluilla kehittyvä 
vyöhyke, vanhan paloaseman alueen käyttötarkoituksen muutos keskustamaisen asuntorakenta-
misen alueeksi, viheryhteys Rykmentinpuistosta Jokipuistoon ja edelleen Tuusulanjärvelle ja 
Lahelaan. Yleissuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty. Suunnitelman valmistelu jatkuu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyrylän keskustan kehittämissuunnitelma (2003) 
Kaavoituslautakunta on 10.6.2003 hyväksynyt Hyrylän keskustan kehittämissuunnitelman. 
Kehittämissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen. Ideasuunnitelmassa on tarkasteltu Hyrylän 
keskustan kehittämismahdollisuuksia pitkällä aikajänteellä. Keskustan kaupunkirakenteelliseksi 
selkärangaksi ehdotetaan kävelyakselin kehittämistä. Pääakselin kaupunkitilaa vahvistetaan ja 
monipuolistetaan ympäröivien kortteleiden lisärakentamisella.  
Suunnitelman mukaan huomattavasti kehittyviä suuntia ovat Hyryläntien varsi sekä Lahelan 
alueelle esitetty Hämeentien alittava orsikatuyhteys. Keskustan ja Tuusulanjärven eteläpään 
yhteyttä tulisi maankäytöllisesti tehostaa. 
 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat sisältää muun muassa tulkintoja vanhimpien rakennus-
kaavojen rakennusoikeudesta sekä koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittu-
mista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita 
rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen 
määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. 
 
Tuusulan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 16.4.2007 ja se on tullut voimaan 28.5.2007. 
Rakennusjärjestyksen tarkistus on hyväksytty valtuustossa 11.6.2012 ja se on tullut voimaan 
16.11.2013. Rakennusjärjestyksessä ei ole aluetta suoranaisesti koskevia erillismääräyksiä. 
 

Ote Tuusulan keskustan yleissuunnitelman maankäytön rakennemallista (2013) 
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Tonttijako ja -rekisteri 
Alueen kiinteistöt ovat kiinteistörekisterissä tiloina. 
 
Pohjakartta 
Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen (23.12.1999 / 1284) vaatimukset. 
 
Muut päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat 
Liikenneverkon suunnitelmat  
Tuusulan keskustan tieverkkoselvityksessä (2007) on esitetty Tuusulan keskustan tavoiteverkko 
2030. Mikäli verkko toteutuu esitetyssä muodossa keskustaajaman ohittavin tieyhteyksin, taajaman  
liikennekuorma pienenee. 
 
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.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot  
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 muodostaa 
laajempia kerroksellisia rakenteita, jotka vaativat tietoa yleispiirteisen kaavoituksen pohjaksi. 
 
Tuusulan kulttuurihistoriallinen inventointi-luonnoksessa suunnittelualueelle sijoittuva 1800-luvun 
lopulla valmistunut Rapsikanmäki on II-luokan kohde. Rapsikanmäen vieressä olevan Tuusulan 
paloaseman vanha osa on valmistunut 1950-luvulla ja on luokiteltu III-luokan kohteeksi.  
 
Liikennemeluselvitys 
Tuusulan keskustakortteleiden 33065 ja 33075 asemakaavan muutoksen yhteydessä on tehty 
melu- ja tärinäselvitys (Sito Oy 2007), joka kattaa myös Hyryläntien katualueen suunnittelualueen 
kohdalla.  
 
Luontoselvitys 
Tuusulanjärven ja –jokilaakson luontoselvitys (Enviro 2016).  
 
3.2.2 Kaava-aluetta koskevat sopimukset 
 
Alueen maanomistajien kanssa ei ole vielä tehty asemakaavoituksen käynnistämissopimuksia 
mutta sellaisia tullaan tekemään tarpeen mukaan. Tarvittavat maankäyttösopimukset laaditaan 
ennen kaavaehdotuksen nähtävillä pitoa ja hyväksytään ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. 
 
Rakennuttajana toimivan yhteistyökumppanin kanssa laaditaan yhteistoimintasopimus ennen 
kaavaehdotusvaihetta. Kumppani on tarkoitus löytää kilpailuttamalla luonnosvaiheen nähtävilläolon 
jälkeen. 
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4.  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Asemakaavan muutos on kunnan hanke. Tuusulan paloasema siirtyy uusiin tiloihin Kulloontien 
varteen ja vanhat tilat jäivät tarpeettomiksi. Asemakaavan muutoksella tutkitaan alueen osoittamis-
ta asuinkerrostalojen ja katutasossa olevien liiketilojen korttelialueeksi. Hyrylän ydintaajaman 
tiivistyminen ja kaupallisten palveluitten lisääntyminen edellyttää myös eri pysäköintiratkaisujen 
tutkimista.  
 
Uuden tiiviin asumisen lisääminen rakennetun infrastruktuurin piiriin Hyrylän keskustaa täydentä-
mällä on kunnan tavoitteiden mukaista ja perustuu myös MAL-sopimuksen velvoitteisiin lisätä 
asuntorakentamista. 
 
Viheryhteyden osoittaminen Hyrylän keskustasta Jokipuistoon ja edelleen Tuusulanjärvelle 
perustuu sekä Tuusulan yleissuunnitelmaan että maakuntakaavan ratkaisuun. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Asemakaavatyö on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Kaavoituksen työohjelmaa laadittaessa on 
todettu, että Suutarintien kaavamuutosta voidaan viedä muun keskusta-alueen suunnittelusta 
erillisenä. Asuinalueen tehostamiselle on syntynyt tarve uuden paloaseman rakentuessa, sekä 
asuntotarjonnan lisäämisen tarpeesta keskustassa. 
 
Pohjoisen keskustan asemakaavan muutos sisältyy kärkihankkeena kunnanvaltuuston hyväksy-
mään kaavoitussuunnitelmaan jo 2015-2019. Hyrylän keskustan yleissuunnitelman pohjalta 
jatketaan keskustan suunnittelua laatien alueelle asemakaavamuutosta. Kaavatyö viimeisteltäneen 
useina asuin- ja liikerakentamisen sekä palvelurakentamisen hankekaavoina.  
 
Suutarintien asemakaava sisältyy omana kärkihankkeenaan kunnanvaltuuston hyväksymään 
kaavoitussuunnitelmaan 2016-2020.  
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
4.3.1 Osalliset 
 
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §). Osalliset on lueteltu tarkemmin kaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 
 
4.3.2 Vireilletulo 
 
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on kuulutettu 11.11.2015.  
 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 
Asemakaavan muutos laaditaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisilla on mahdollisuus 
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullises-
ti mielipiteensä asiasta. (MRL 62 §) 
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Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja esitellään tarvitta-
essa yleisötilaisuudessa. Luonnoksen nähtäville asettamisesta julkaistaan kuulutus paikallisleh-
dessä. Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti 
Tuusulan kuntaan. Luonnosvaiheessa saatuihin mielipiteisiin laaditaan ehdotusvaiheessa vasti-
neet. Tämän lisäksi mahdollisessa yleisötilaisuudessa voi osallistua keskusteluun alueen maan-
käytöstä. 

 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 
Koska kaavassa ei käsitellä MRL 66 §:ssä mainittuja valtakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä 
alueidenkäyttötavoitteita eikä muitakaan mainitun pykälän valtion viranomaisen toteuttamisvelvolli-
suuteen liittyviä kysymyksiä ei kaavaa valmisteltaessa ole tarpeen käydä MRL 66 §:n mukaista 
viranomaisneuvottelua. Kaavoituksesta kuullaan kuitenkin ELY-keskusta ja tarvittaessa muita 
viranomaisia. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Tuusulan yleiskaava 2010 suunnittelualue on osoitettu julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi 
sekä lähivirkistysalueeksi. Alueen läpi on osoitettu kunnan sisäisen ulkoilun pääreitti. Vireillä 
olevassa Tuusulan yleiskaava 2040 alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C), alueen 
tavoitetehokkuus ea=0,20 ja viheralueeksi (VL). 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu yleisten rakennusten korttelialu-
eeksi, puistoalueeksi, Jokipuiston alueeksi sekä pysäköintialueeksi.  
 
Tuusulan keskustan yleissuunnitelmaluonnoksen 2013:n ohjaava vaikutus: Hyryläntien on 
kaupallisilla palveluilla kehittyvä vyöhyke, vanhan paloaseman alueen käyttötarkoituksen muutos 
keskustamaisen asuntorakentamisen alueeksi, luoda ylläpidettäväksi tärkeä viheryhteys Rykmen-
tinpuistosta Jokipuistoon ja edelleen Tuusulanjärvelle ja Lahelaan. 
 
Kunnan asettamat tavoitteet 
Kunnan tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että vanhan paloaseman kortteliin ja sen 
lähialueelle voidaan rakentaa tehokas asuinkerrostalokortteli sekä liike- ja toimistotiloja. Samalla 
selvitetään virkistysalueiden kehittämismahdollisuuksia ja Hyryläntien (Rapsikanmäki) varrella 
olevan vanhan rakennuksen sekä paloaseman vanhimman osan suojelutarpeet. Tavoitteena on 
lisätä keskustan asukasmäärää ja Jokipuiston roolia paikallisesti merkittävänä puistoalueena, ja 
vahvistaa sen yhteyttä Tuusulanjärvelle. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti vedenhankin-
taa varten tärkeällä pohjavesialueella. 
 
Hyrylän ydintaajaman tiivistyminen edellyttää pysäköinnin eri rakenteellisten vaihtoehtojen 
tutkimista ja kevyen liikenteen jouhevien yhteyksien järjestämistä keskustan alueella.   

 
Kunnan tavoitteena on etsiä yhteistyökumppaniksi rakennuttaja, jotta kaavatyö voidaan viedä 
loppuun hankekaavana. 
 
Keskeiset tavoitteet: 

o Taajamarakenteen eheyttäminen sekä taajamakuvan selkeyttäminen valmista infrastruktuu-
ria hyödyntämällä. 

o Liiketilaa katutasossa sisältävän keskusta-asumisen kehittäminen ja väestönkasvun edellyt-
tämän asuntotuotannon turvaaminen. 

o Pysäköintitilojen riittävyyden turvaaminen Hyrylän ydintaajamassa. 
o Taajaman viheralueiden ja -yhteyksien kehittäminen. 
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Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa 
laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista 
säädetään.  
 
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 
• yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys, 
• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, 
• asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus, 
 
• mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja 
jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden 
kannalta kestävällä tavalla, 
• mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympä-
ristöön, 
• kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset, 
• ympäristöhaittojen vähentäminen, 
• rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen, 
• virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 
 
Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet koskevat asemakaavoitusta silloin, kun alueella ei ole sellaista oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, jossa ne olisi huomioitu. 
 
Suutarintien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimista ohjaavat erityisesti seuraavat 
valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa mainitut asiakohdat:  
 
Toimiva aluerakenne 
Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden 
omia vahvuuksia 
Ydinkeskustan korttelin asemakaavanmuutoksen myötä Tuusulan kuntakeskus Hyrylä täydentyy ja 
vahvistuu. 
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntäminen ja eheyttäminen 
Alue sijoittuu Hyrylän keskustaan keskeiselle paikalle ja täydentää sitä. Rakentaminen tukeutuu 
olemassa olevaan infrastruktuuriin ja tukee keskustan palvelujen säilymistä ja vahvistaa keskustan 
palveluja. 
 
Palvelujen ja työpaikkojen sijoittaminen siten, että ne ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa 
Keskustan palvelujen yhteyteen sijoittuvaa asumista. Korttelin rakennuksien katutasoon tulee liike- 
ja toimistotilaa, ydinkeskustaa vahvistavia palveluja ja työpaikkoja. 
 
Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen 
Linja-autoasema on kävelyetäisyydellä, kortteli sijoittuu joukkoliikenteen reitistön yhteyteen ja 
tukee joukkoliikenteen käyttöä. Alue sijoittuu kuntakeskukseen, keskustan palvelujen yhteyteen ja 
tukee jalankulkua ja pyöräilyä. 
 
Riittävien alueiden varaaminen elinkeinotoiminnoille 
Alueen katutasoon sijoittuu liike- ja toimistotiloja. 
 
Kaupunkiseutujen kehittäminen tasapainoisina kokonaisuuksina ja keskusta-alueiden kehittäminen 
monipuolisina palvelujen, asumisen ja vapaa-ajan alueina 
Alue täydentää Tuusulan kuntakeskuksen Hyrylän rakennetta. Alueelle sijoittuu keskusta-asumista 
ja katutasoon liike- ja toimistotiloja. Alueen kautta osoitetaan viheryhteys Tuusulanjoelle ja 
edelleen Tuusulanjärvelle. Kävelyetäisyyksien päähän sijoittuvat myös Tuusulan urheilukeskuksen 
virkistysmahdollisuudet. 
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Viheralueiden yhtenäisyys 
Alueelle sijoittuu Jokikuiston viheralue. Puisto kytkeytyy Tuusulanjoen murroslaakson viherkäytä-
vään. 
 
Rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus, omaleimaisuus ja ihmisläheisyys 
Suunnittelualueella sijaitsee Rapsikanmäki, nykyisin Hyrylän käsityökeskuksena toimiva rakennus 
on luokiteltu rakennushistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Paloaseman vanha osa on 
luokiteltu säilyttämisen arvoiseksi rakennukseksi. Lähiympäristössä, keskustassa ja varuskunta-
alueella on rakennettua ympäristöä Hyrylän aiemmista kehitysvaiheista ensi sijassa erilliskohteina. 
Alue on luonteeltaan urbaania keskusta-asumista selkeästi rajautuvine kortteleineen ja suojaisine 
pihoineen, sekä kivijalkaan sijoittuvine liike- ja toimistotiloineen. 
 
Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen poistaminen ja ennalta ehkäiseminen. 
Suutarintie on päättyvä asuntokatu eikä aiheuta merkittävää liikennemelua. Hyryläntien liikenne-
melu on huomioitu ohjaamalla rakennusten sijoittamista ja rakenneratkaisuja. Kaavaratkaisussa 
rakennuspaikat rajautuvat Jokipuistoon, jolloin luodaan edellytykset suojaisaan ja luonnonlähei-
seen ulko-oleskeluun. Kaavassa on sallittu korttelipihan pihatasolle jonkin verran pysäköintiä, 
pysäköinti saattaa aiheuttaa ajoittain melua ja turvallisuusriskejä sekä heikentää ilmanlaatua ja 
pihan viihtyisyyttä. 
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
Luonnonvarojen saatavuuden turvaaminen tuleville sukupolville 
 Kortteli sijoittuu pohjavesialueelle. Pohjaveden säilymisestä on huolehdittu kaavamääräyksin. 
 
Kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyminen 
 Hyrylän käsityökeskus, Rapsikanmäki, on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi. 
 
Luonnon virkistyskäytön ja luonto- ja kulttuurimatkailun edistäminen 
 Jokipuiston viheralueelle on Hyryläntieltä osoitettu viheryhteys. Jokipuistossa on katsomoalue 
ulkoilmatapahtumille sekä ohjeellinen lasten leikkialue. Jokipuiston kautta muodostuu yhteys 
Tuusulanjärvelle sekä etelään Lahelan suuntaan. Kaava vahvistaa Hyrylän virkistysreitistöä.   
 
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 Liikennejärjestelmien kehittäminen eri liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina 
 Alue on osa keskustaa ja sijoittuu olevan eri liikennemuodot huomioivan liikenneverkoston 
yhteyteen. 
 
Liikennetarpeen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. 
 Keskustan palvelut sijoittuvat kävelyetäisyydelle, mikä vähentää liikennetarvetta. Koulut, peruspal-
velut ja linja-autoasema sekä joukkoliikennepysäkit lähellä, kävelymatkan päässä. Alue kytkeytyy 
suoraan luonteviin kevyenliikenteen reitistöihin. 
 
Ensisijaisesti olemassa olevien pääliikenneyhteyksien ja -verkostojen kehittäminen 
 Alueen rakentaminen sijoittuu keskeisten olevien liikenneyhteyksien ja -verkostojen yhteyteen. 
Alue tukee olevia joukkoliikenteen reitistöjä. 
  
Helsingin seudun erityiskysymykset 
Edellytysten luominen asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle. 
 Alue tarjoaa uusia asuntoja kuntakeskuksen yhteydessä. 
 
Yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäiseminen 
 Alueen rakentaminen vahvistaa ja eheyttää omalta osaltaan Tuusulan kuntakeskuksen rakennetta. 
 
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.  
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Tavoitteena on ollut myös osoittaa korttelia palvelevien pysäköintipaikkojen lisäksi yleistä pysä-
köintiä vastaamaan yleisesti keskusta-alueella pysäköintitarpeeseen. 
 
Asemakaava on osa kuntakeskuksen kaupunkikuvaa. Rakentamisessa on huomioitava korttelin 
rooli keskustan kaupunkikuvassa ja katutilassa siten, että lopputulos on arkkitehtonisesti korkeata-
soista ja alueen sijaintiin sopivaa suunnittelua. Alueen suunnittelussa tulee huomioida lisäksi siellä 
sijaitsevat maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaaksi luokitellut rakennukset. Asuinrakentami-
sessa ja pihojen järjestämisessä on huomioitava asuinympäristölle asetetut vaatimukset melu-
tasoista. 
Jokipuiston viheralue on osa Rykmentinpuiston, Tuusulanjoen  ja Tuusulanjärven yhdistävää 
viherkäytävää. Tavoitteena on osoittaa Jokipuistoon luonnonläheistä tilaa eri tapahtumiin, oleske-
luun ja ulkoiluun sekä lasten leikkipuistolle. 
 
4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 
 
Osallisten tavoitteet 
Nähtävillä olleeseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tuli 11 mielipidettä, joissa otettiin 
kantaa alueen tulevaan käyttöön. Mielipiteissä suhtauduttiin yleisen positiivisesti Suutarintien 
kehittämiseen asuinrakentamisen alueena. Mielipiteissä tuotiin esiin Jokipuiston tärkeä rooli alueen 
virkistysalueena. Jokipuisto tulisi säilyä mahdollisimman luonnontilaisena, sitä pitäisi kehittää  
virkistysalueena sekä tapahtumien pitopaikkana. Mielipiteissä muistutettiin riittävästä paikoitustilas-
ta, ettei pysäköitäisi katujen varsille. Mielipiteessä korostettiin suunnittelualueen paikkaa maisemal-
lisesti arvokkaalla paikalla, johon liittyy luonnon ja ympäristön arvoja, jotka tulee rakentamisessa 
huomioida. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa pidetyssä asukastilaisuudessa otettiin kantaa mm.  
 
- autojen pysäköintiin. Pysäköinnin suunnittelua pidettiin tärkeänä, autoille tulee olla tilaa myös 
tiivistyvässä taajamassa, maanalaisten pysäköintitilojen lisäksi tulee tarjota autotalleja, myös 
kellaripysäköintiä kannatettiin.  
 
-tiivistyvään taajamaan. Tiivis rakentaminen katsottiin lähtökohtaisesti hyväksi asiaksi. Liiketilojen 
kysyntä vaihtelee ja erikoiskauppaa voi olla vaikea saada Hyrylään. 
 
-paloasemaan. Paloasemaa ei kannata säilyttää. Alueen muuttaminen asuinrakentamiseen nähtiin 
hyvänä ratkaisuna. 
 
-Jokipuiston alueeseen. Jokipuisto katsottiin yksimielisesti Hyryläläisille tärkeäksi virkistysalueeksi, 
jota tulisi kehittää käyttäjien tarpeet huomioiden mahdollisimman luonnontilaisena. 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus 
 
Suunnittelualueelle on laadittu viisi maankäytön suunnitelmaa, joissa on osoitettu vaihtoehtoisia 
tapoja ottaa entisen paloaseman tontti sekä pysäköintialueet muuhun käyttöön. Jokipuiston 
viheralueen aluerajausta on myös tarkistettu. 
 
Suunnitelmissa on esitetty entisen paloaseman tontille sekä pysäköintialueille asuinkerrostalora-
kentamista. Kaikissa suunnitelmissa Rapsikanmäki, Hyrylän kudonta-asema on merkitty suojelta-
vaksi rakennukseksi.  
 
Suunnittelualueen katuverkko säilyy ennallaan. Kortteleihin liitytään joko Suutarintieltä tai Hyrylän-
tieltä, pysäköintitalon kortteliin Koskensillantieltä. Suunnitelmasta riippuen Suutarintien leveys 
pysyy ennallaan tai katua levennetään entisen paloaseman suuntaan uutta jalkakäytävää varten. 
Hyryläntie laidasta poistuu nykyiseen asemakaavaan sisältyvät puistoaluemerkinnät. 
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Jokipuiston viheraluerajaus laajenee kohti Koskenmäentietä. Puistoalueelle on osoitettu ohjeelli-
nen leikkialue sekä uusi kevyen liikenteen yhteys Koskenmäentielle.  
 
Kunnan tavoitteena on löytää yhteistyökumppaniksi rakennuttaja. Esitetyt vaihtoehdot ovat laaditut 
periaateratkaisun hakemiseksi yhteistyökumppanin kanssa yhteistyössä laadittavaa asemakaava-
ehdotusta varten. Lopullinen asemakaavaehdotus voi käsittää osia kaikista vaihtoehdoista tai siinä 
voidaan yhteistyökumppanin tavoitteiden tai valmisteluaineistosta saatujen lausuntojen ja mielipi-
teiden perusteella päätyä myös muunlaiseen ratkaisun ehdottamiseen. 
 
Alue on asemakaavoitettu ja alueen katuverkko on valmis. Asemakaavan muutos tukeutuu 
olemassa olevaan katuverkkoon. 
 
Voimassa olevan asemakaavassa paloaseman tontti on osoitettu yleisten rakennusten korttelialu-
eeksi, jolle rakennusoikeutta on osoitettu 2500 kem2 ja kerrosluku II. Rapsikanmäki, jossa nykyisin 
toimii Hyrylän kudonta-asema, on osittain puistoalueella eikä sille ole osoitettu omaa rakennusoi-
keutta eikä rakennuksilla ole suojelumerkintää. Pysäköintialueille eikä Jokipuiston lähivirkistysalu-
eelle ole osoitettu rakennusoikeutta. 
 
Asemakaavan muutosalueelle on laadittu neljä vaihtoehtoista suunnitelmaa, joissa on osoitettu 
rakentamiseen osoitettujen alueiden käyttötarkoitukset, rakennusoikeudet, kerrosluvut, autopaikka-
rakentamisen vaihtoehdot, puistoalueet ja katuverkko.  
 
Valmisteluaineiston kaikissa vaihtoehdoissa Rapsikanmäen inventoitu ja I -luokkaan luokitellulle 
rakennukselle osoitetaan yleisten rakennusten tontti ja rakennuksille suojelumerkintä. Lisäraken-
nusoikeutta tontille ei esitetä. 
 
Asemakaavan muutoksella esitetään Suutarintien ja Hyryläntien varsien asuinkerrostalotonteille 
9600-13600 k-m2 rakennusoikeutta, pysäköintitalotontille 6000 k-m2  ja 80 k-m2 Jokipuiston 
viheralueelle. Lisärakennusoikeutta alueelle esitetään kaikkiaan  15680 - 17180 k-m2. 
 
Tuusulan paikoitusnormien mukaiset autopaikkavaatimukset ovat alueella vaihtoehdosta riippuen 
117-166 ap, kun asuntojen keskipinta-alaksi on arvioitu 65 k-m2:ksi. 80 % autopaikoista on 
toteutettava rakenteellisia, joko kansiratkaisuna, kellariin tai maanalaisiin pysäköintitiloihin. Osa 
näistä autopaikoista voidaan osoittaa myös alueelle rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Pinta-
pysäköintiin voidaan osoittaa 20 % autopaikoista, koska oletettavasti osa rakennettavista kerrosta-
loista toteutuu tuettua rakentamisena, jolloin kaikkia autopaikkoja ei ole taloudellisesti mahdollista 
toteuttaa rakenteellisina. 
 
Uusien asuntojen rakentaminen lisää alueen asukasmäärää suunnitelmasta riippuen noin 250 – 
noin 350 asukkaalla. 
 
Hyrylän ydinkeskustan alueella on yhteensä noin 300 autopaikkaa. Keskustan rakentuminen vie 
tilaa nykyisiltä autopaikoilta vaikka autopaikkojen tarve alueella asumisen ja palveluiden kasvavan 
tarjonnan myötä tulee lisääntymään. Suunnittelualueella on nykytilanteessa noin 100 yleisessä 
käytössä olevaa autopaikkaa, joista suurin osa palvelee keskustassa työskenteleviä, useimmat 
näistä kunnalla (Nykyisten autopaikkojen sijainti Hyrylän taajamassa. Liite 5). 
 
Keskustan suunnittelun yhteydessä on tutkittu myös pysäköintitalon sijoittamista Hyrylän ydintaa-
jamassa (Liite 6). Yhtenä sijaintivaihtoehtona esitetään Hyryläntien vartta seuraavin kommentein: 
 
Sijainnissa on hyvää:  

 -Näkyvä paikka, katukuva edellyttää laatua ja toimintaa 
 -Rinteessä, mahdollisuus liittymiin eri tasoihin 
 -Liittymä pääkadulta, saavutettavuus hyvä 
 -Keskeinen sijainti 
 -Kunnan maata 
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Sijainnissa on huonoa: 
 -”Syö” tulevaa asuinkerrostalokorttelia puiston laidalta 
 Muuta:  
 -Montun viheryhteys tulee varmistaa 

 
Tässä kaavatyössä on osoitettu LPY-aluevarauksia, joille voidaan rakentaa ½kIV-kerroksinen 
pysäköintitalo. Pysäköintitalo tulee korvaamaan alueelta asuinrakentamisen tieltä poistuvat 
yleiseen käyttöön tarkoitetut pysäköinnin pinta-paikat sekä tarjoamaan autopaikkoja uusien 
asuinkorttelien tarpeisiin.  
 
 
VAIHTOEHTO A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 Mitoitus 
 
                         Suutaritienvarsi/pinta-ala m2/k-m2           Hyryläntienvarsi/pinta-ala m2/k-m2    
 
 AK-tontit                             4377 m2/6400 k-m2                        2282 m2/3200 k-m2 
Tehokkuusluku                         e=1,46                                                    e=1,40 
Autopaikat (yht noin 117)         78 ap                                                       39 ap 
Pysäköintitalon rakennuspaikalla on rakennusoikeutta 6000 m² 
Asukkaita yht. noin 251 
 
Suutarintiehen rajautuva, asuinkerrostaloille (AK) osoitettu tontti. 
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalametreinä rakennusaloittain. Tontille on osoitettu kaksi 
asuinkerrostalon L-muotoista rakennusalaa, joiden suurin sallittu kerrosluku on V.  
Suutarintiehen rajautuvan rakennuksen katutasoon tulee rakentaa liiketilaa. 
Vaadittavista autopaikoista vähintään 80%  on toteutettava rakenteellisina.  
 
Hyryläntiehen rajautuva lamellitalotyyppisille asuinkerrostaloille (AK) osoitettu tontti. 
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalametrinä rakennusalalla. Tontille on osoitettu yksi asuinker-
rostalon rakennusala. Tontin suurin sallittu kerrosluku on V. 
Rakennuksen katutasoon tulee rakentaa liiketilaa. 
 
Autopaikoista vähintään 80% on toteutettava rakenteellisina joko rakennusten kellarikerrokseen tai 
kansirakenteena. Osa vaadittavista autopaikoista voidaan osoittaa viereiseen pysäköintilaitokseen. 
 
Korttelin kulmassa, Hyryläntien ja Suutarintien risteysalueella sijaitseva tontti (Rapsikanmäki) on 
osoitettu yleisten rakennuksen korttelialueeksi (Y). Tontilla sijaitseville rakennuksille on annettu 
suojelumerkintä (sr). Lisärakennusoikeutta ei ole esitetty. Tontin vaatimat autopaikat voidaan 

Suutarintien ja Hyryläntien risteys-
alueelle kortteliin 8068 on osoitettu 
kaksi asuinkerrostalotonttia (AK) ja 
yksi yleisen rakennuksen (Y) tontti.  
 
Vanha paloaseman rakennukset 
puretaan ja alue osoitetaan asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi.  
 
LPY-1 korttelialue korttelissa 8069 
on osoitettu pysäköintilaitokselle. 
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osoittaa piha-alueelle. Koska tonttiliittymän toteuttaminen tontille on maastollisesti hankalaa, 
liittymä Hyryläntieltä  osoitetaan ajoyhteytenä (rasitetienä) viereisen asuinkerrostalotontin kautta. 
 
Hyryläntien ja Koskenmäentien kulmaukseen sijoittuu yleiselle pysäköinnille osoitettu korttelialue 
(LPY-1). Pysäköinnin edellyttämät autopaikat tulee toteuttaa pysäköintitalona. Huoltotilan rakenta-
minen tontille on sallittua. Pysäköintitaloon voidaan osoittaa yleisen pysäköinnin lisäksi osa 
viereisten asuinkerrostalojen vaatimista autopaikoista. Yleiseen pysäköintiin tulee osoittaa 
vähintään puolet rakennettavista autopaikoista. 
 
Jokipuiston viheralue sijoittuu korttelien pohjoispuolelle, Tuusulanjoen eteläpuolelle. Puistoalue 
laajenee Koskenmäentien suuntaan. Puiston kokonaispinta-ala säilyy lähes ennallaan, vaikka osa 
puistoalueesta muuttuu asuinkorttelialueeksi.  Viheryhteys Hyryläntieltä puistoalueelle säilyy ja 
uusi ohjeellinen kevyen liikenteen yhteys on osoitettu Tuusulanjoen eteläpuolelta kohti Koskensil-
lantietä.  Jokipuiston alueelle osoitetaan ohjeellinen leikkipaikka. 
 
Suutarintien katualue levenee asuinkerrostalotontin suuntaan. Katualueen leventäminen mahdollis-
taa jalkakäytävän/kevyen liikenteen väylän rakentamisen myös katualueen itäreunaan, ja siten 
jouhevan yhteyden uusiin liike- ja toimistotiloihin. 
 
 
VAIHTOEHTO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitoitus 
 
                             Suutaritienvarsi/pinta-ala m2/k-m2    Hyryläntienvarsi/pinta-ala m2/k-m2 
 
AK-tontit                    7539 m2/9600 k-m2                  1475 m2/2000 k-m2  ja 1688 m2/2000 k-m2 
Tehokkuusluku                        e=1,27                                       e=1,36                         e=1,18 
Autopaikkoja yht. noin 166     118 ap                                        24 ap                           24 ap 
Pysäköintitalotontilla on rakennusoikeutta 6000 m² 
Asukkaita yht. noin 356 
 
Suutarintiehen rajautuva, asuinkerrostaloille (AK) osoitettu tontti. 
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalametreinä rakennusaloittain.  
Tontille on osoitettu kaksi asuinkerrostalon rakennusalaa. Suutarintien läheisyydessä on pistetalol-
le osoitetun rakennusalan suurin sallittu kerrosluku III. Toinen rakennusaloista sijoittuu näkyvälle 
paikalle harjun päälle ja se on tarkoitettu kytkettyjen lamellitalojen rakennusalaksi, jossa suurin 
sallittu kerrosluku on VIII. Suutarintiehen rajautuvan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen saa 
rakentaa liiketilaa. 

Suutarintien ja Hyryläntien risteys-
alueelle on osoitettu kolme asuinker-
rostalotonttia (AK), yksi Suutarin-
tiehen liittyen ja Hyryläntiehen liittyen 
kortteliin 8068 ja yksi Hyryläntiehen 
liittyen kortteliin 8069. Lisäksi 
alueella on yksi yleisen rakennuksen 
(Y) tontti kortteliin 8068.  
 
Vanha paloaseman rakennukset 
puretaan ja alue osoitetaan asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi.  
 
LPY-1 korttelialue korttelissa 8069 
on osoitettu pysäköintilaitokselle. 
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Autopaikoista vähintään 80%  on toteutettava rakenteellisin ratkaisuin. Osa vaadittavista autopai-
koista voidaan osoittaa viereiseen pysäköintilaitokseen korttelissa 8069. 
 
Tontin länsirajan tuntumaan on osoitettu ajorasite viereisen yleisen rakennuksen tontin hyväksi. 
 
Hyryläntiehen rajautuen on osoitettu kaksi asuinkerrostalotonttia (AK). Rakennusoikeudet kahdelle 
lamellitalotyyppiselle rakennusalalle on osoitettu kerrosalametreinä. Tonttien suurin sallittu 
kerrosluku on V ja rakennukset on rakennettava rakennusalan rajaan kiinni. 
 
Rakennusten katutasoon tulee rakentaa liiketilaa. 
 
Autopaikoista vähintään 80% on toteutettava rakenteellisina joko rakennusten kellarikerrokseen tai 
kansirakenteena piha-alueen alle. Osa vaadittavista autopaikoista voidaan osoittaa viereiseen 
pysäköintilaitokseen korttelissa 8069. 
 
Koskenmäentien varteen on osoitettu yleiselle pysäköinnille osoitettu korttelialue (LPY-1). Pysä-
köinnin edellyttämät autopaikat tulee toteuttaa pysäköintitalona. Huoltotilan rakentaminen tontille 
on sallittua. Pysäköintitaloon voidaan osoittaa yleisen pysäköinnin lisäksi osa viereisten asuinker-
rostalojen vaatimista autopaikoista. Yleiseen pysäköintiin tulee osoittaa vähintään puolet rakennet-
tavista autopaikoista. 
 
Muilta osin vaihtoehto noudattaa Vaihtoehtoa A. 
 
 
VAIHTOEHTO C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitoitus 
 
                               Suutaritienvarsi/pinta-ala m2/k-m2           Hyryläntienvarsi/pinta-ala m2/k-m2    
 
AK-tontit                             7926 m2/11900 k-m2                               1376 m2/1600 k-m2 
Tehokkuusluku                              e=1,50                                                       e=1,16 
Autopaikkoja (yht. noin 165)          146 ap                                                        19 ap 
Pysäköintitalotontilla on rakennusoikeutta 6000 m² 
Asukkaita yht. noin 353 

 
Suutarintien ja Hyryläntien risteys-
alueelle on kortteliin 8068 osoitettu 
kaksi asuinkerrostalotonttia (AK) ja 
yksi yleisen rakennuksen (Y) tontti.  
 
Vanha paloaseman rakennukset 
puretaan ja alue osoitetaan asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi.  
 
LPY-1 korttelialue korttelissa 8069 
on osoitettu pysäköintilaitokselle. 
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Suutarintiehen liittyvä asuinkerrostaloille (AK) osoitettu tontti. 
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalametreinä rakennusaloittain.  Tontille on osoitettu yhteensä 
viisi pistetalotyyppisten asuinkerrostalon rakennusalaa. Suutarintien läheisyyteen sijoittuvien 
rakennusalojen suurin sallittu kerrosluku on V, harjun korkeimmalle kohdalle tontin takaosalle 
sijoittuvien ja Jokipuistoon avautuvien rakennusalojen suurin sallittu kerrosluku on VIII.  
Lähelle Suutarintietä sijoittuvien asuinkerrostalojen katutasoon saa rakentaa myös liiketilaa. 
 
Vaadittavista autopaikoista vähintään 80% on toteutettava rakenteellisina. Osa vaadittavista 
autopaikoista voidaan osoittaa viereiseen pysäköintilaitokseen korttelissa 8069.  
 
Tontin länsirajalle on merkitty ohjeellinen kevyen liikenteen yhteys Suutarintieltä Jokipuistoon. 
Tontin itärajan tuntumaan on merkitty ajorasite viereisen yleisten rakennuksen tontin hyväksi. 
 
Hyryläntiehen liittyvä lamellitalotyyppisille asuinkerrostaloille (AK) osoitettu tontti. 
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalametrinä rakennusalalla. Tontin suurin sallittu kerrosluku on 
IV. Rakennuksen katutasoon tulee rakentaa liiketilaa. 
 
Autopaikoista vähintään 80% on toteutettava rakenteellisina. Osa vaadittavista autopaikoista 
voidaan osoittaa viereiseen pysäköintilaitokseen korttelissa 8069. 
 
Muilta osin vaihtoehto noudattaa Vaihtoehtoa A. 
 
 
VAIHTOEHTO D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitoitus                             
                                      Suutaritienvarsi/pinta-ala m2/k-m2    Hyryläntienvarsi/pinta-ala m2/k-m2 
 
AK-tontit                                       7612 m2/10000 k-m2              1707 m2/2000 k-m2 
Tehokkuusluku                                       e=1,31                                    e=1,17 
Autopaikkoja( yht. noin 147)                   123                                          24 ap 
Pysäköintitalotontilla on rakennusoikeutta 6000 m² 
Asukkaita yht. noin 314 
Suutarintiehen rajautuva, asuinkerrostaloille (AK) osoitettu tontti. Vanhan paloaseman vanha osa 
merkitään sr-merkinnällä. 
 

 
Suutarintien ja Hyryläntien risteys-
alueelle on kortteliin 8068 osoitettu 
kaksi asuinkerrostalotonttia (AK) ja 
yksi yleisen rakennuksen (Y) tontti.  
 
Vanha paloaseman vanhin osa jää 
paikalleen ja merkitään suojelumer-
kinnällä (sr), uusin osa voidaan 
purkaa. Alue osoitetaan asuinkerros-
talojen korttelialueeksi.  
 
LPY-1 korttelialue korttelissa 8069 
on osoitettu pysäköintilaitokselle. 
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AK-tontille on osoitettu kaksi pienkerrostalojen ja asuinkerrostalojen rakennusalaa. Rakennusoike-
us on osoitettu kerrosalametreinä rakennusaloittain.  Suutarintien varteen sijoittuvan, pienkerrosta-
loille tarkoitetun rakennusalan suurin sallittu kerrosluku on II, ja tontin takaosan, Jokipuistoon 
avautuvan rakennusalan suurin sallittu kerrosluku on VII. 

 
Autopaikoista vähintään 70%  on toteutettava rakenteellisina. 

 
Tontin itärajan tuntumaan on merkitty ajorasite viereisen yleisten rakennuksen tontin hyväksi. 
 
Hyryläntiehen liittyvä lamellitalotyyppisille asuinkerrostaloille (AK) osoitettu tontti. 
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalametrinä rakennusalalla. Tontin suurin sallittu kerrosluku on 
V. Rakennuksen katutasoon tulee rakentaa liiketilaa. 
 
Autopaikoista vähintään 80% on toteutettava rakenteellisina. Osa vaadittavista autopaikoista 
voidaan osoittaa viereiseen pysäköintilaitokseen korttelissa 8069. 

 
Suutarintien katualuerajaus säilyy nykyisellään. 
 
Muilta osin vaihtoehto noudattaa Vaihtoehtoa A. 
 
VAIHTOEHTO E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitoitus                             
                                      Suutaritienvarsi/pinta-ala m2/k-m2    Hyryläntienvarsi/pinta-ala m2/k-m2 
 
AK-tontit                                       7860 m2/14500 k-m2              1707 m2/1600 k-m2 
Tehokkuusluku                                       e=1,84                                    e=1,14 
Autopaikkoja( yht. noin 147)                   178                                             20 ap 
Pysäköintitalotontilla on rakennusoikeutta 6500 m² 
Asukkaita yht. noin 420 
 
Suutarintiehen rajautuva, asuinkerrostaloille (AK) osoitettu tontti. Tontille on osoitettu neljä 
asuinkerrostalojen rakennusalaa. Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalametreinä rakennusaloit-
tain. Suurin sallittu kerrosluku on VIII.  
 

 
Suutarintien ja Hyryläntien risteys-
alueelle on kortteliin 8068 osoitettu 
kaksi asuinkerrostalotonttia (AK) ja 
yksi yleisen rakennuksen (Y) tontti.  
 
Vanha paloaseman rakennukset 
puretaan ja alue osoitetaan asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi.  
 
LPY-1 korttelialue korttelissa 8069 
on osoitettu pysäköintilaitokselle. 
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Autopaikoista vähintään 80%  on toteutettava rakenteellisina.  
 
Tontin itärajan tuntumaan on merkitty ajorasite viereisen yleisten rakennuksen tontin hyväksi. 
 
Hyryläntiehen liittyvä lamellitalotyyppisille asuinkerrostaloille (AK) osoitettu tontti. 
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalametrinä rakennusalalla. Tontin suurin sallittu kerrosluku on 
IV. Rakennuksen katutasoon tulee rakentaa liike- ja toimistotilaa. 
 
Autopaikoista vähintään 80% on toteutettava rakenteellisina. Osa vaadittavista autopaikoista 
voidaan osoittaa viereiseen pysäköintilaitokseen korttelissa 8069. 
 
Muilta osin vaihtoehto noudattaa Vaihtoehtoa A. 
 
4.5.2 Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 
 
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 laaditaan kuhunkin teemaan 
soveltuvat menetelmät.  
 
Osalliset voivat osallistua arviointityöhön joko ottamalla yhteyttä suunnittelijaan tai jättämällä 
kirjallisen muistutuksen kaavan nähtävilläolon aikana.  
 
Kaavan vaikutuksia arvioidaan 
 
Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Kerrostalorakentaminen lisääntyy kerrostalovaltaisella alueella Hyrylän taajamassa. Palvelut ovat 
lähellä ja asuinrakentaminen rajautuu puistoon.  
 
Maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjaveteen, mikroilmastoon 
Suunnittelualueen maaperä on rakentamiseen sopivaa soraa ja hiekkaa. Rakentamisessa voidaan 
hyödyntää vaihtelevia maastonmuotoja, jolloin maaperän voimakkaalta muokkaamiselta vältytään. 
Alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalu-
eella. Asemakaavamääräyksillä tulee varmistaa, ettei pohjaveden laatu eikä määrä vaarannu. 
Uutta pinnoitettavaa katualuetta ei tulla rakentamaan ja piha-alueet jätetään suurimmalta osin 
pinnoittamatta.  
 
Suunnittelualue on osa Hyrylän taajamaa. Jokipuiston alue säilyy viheralueena eikä taajaman 
tiivistämisellä ole merkittävää vaikutusta mikroilmastoon. 
 
Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen 
Asemakaavan muutoksessa rakentaminen kohdistuu jo rakennettuun ympäristöön, joissa ei ole 
kasvi- ja eläinlajeja. Jokipuiston melko luonnontilaiseen viheralueeseen vaihtoehdoilla ei ole 
merkittävää vaikutusta.   
  
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
Suunnittelualue sijoittuu Hyrylän keskustan.  Alue tukeutuu valmiiseen katuverkkoon ja kevyen 
liikenteen verkostoon. Kortteli osaltaan täydentää keskustaajaman yhdyskuntarakennetta. Taaja-
man tiivistyminen ja asuntojen lisääntyminen puistoon rajautuvalla alueella lisää väestömäärää 
Hyrylän keskustaan lähelle palveluja ja julkista liikennettä. Tontit on liitettävissä nykyiseen kunnal-
listekniikan verkostoon. Liike- ja toimistotilojen lisääntyminen alueella luo palveluita sekä työpaik-
koja. 
 
 
Tuusulan kunta on teettänyt tarkennetun liikenne-ennustemallin, jolla mm. Hyrylän alueen liiken-
teen kasvua on ennustettu tulevien maankäyttösuunnitelmien perusteella. Liikenne-ennusteen 
mukaan Hyryläntien liikennemäärä tulee kasvamaan nykytilanteesta jonkin verran. Liikenteen 
kasvun määrään tulee vaikuttamaan merkittävästi Hyrylän keskustan katuverkon tulevat järjestelyt 
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ja niiden toteuttaminen. Hyryläntien rooli keskustan katuverkossa tullee muuttumaan tulevaisuu-
dessa, mikäli ns. Lahelan Orsi toteutetaan ja linjataan Hyrylän keskustaan. Lisäksi Järvenpääntien 
tulevat ratkaisut voivat vaikuttaa Hyryläntien asemaan. Hyryläntien joukkoliikennepalvelu voi tulla 
tulevaisuudessa lisääntymään nykyisestä, etenkin jos linja-autoterminaali siirtyy Rykmentinpuiston 
puolelle.  
 
Suutarintien asemakaava-alueen arvioitu asukasmäärä, noin 250-350 asukasta, lisää Hyryläntien 
liikennemäärää arviolta noin 310 – 440 ajoneuvoa /vrk. Asemakaavan aiheuttama liikennemäärän 
kasvu ei aiheuta kapasiteetti- ja toimivuusongelmia. Kaavaratkaisun tarkentuessa kaavaehdotus-
vaiheessa laaditaan tarkemmat liikenne-ennusteet ja varmistetaan liikenteen toimivuus.   
 
Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
Asemakaavan muutoksen toteutuminen vaikuttaa taajamakuvaan tehden siitä entistä kaupunki-
maisempaa. Harjun laella kasvaa näyttäviä mäntyjä. Niiden korvaaminen kerrostaloilla vaikuttaa 
merkittävästi maisemaan. Rapsikanmäen rakennuksen suojelu edesauttaa kulttuuriperinnön 
säilymistä ja pitää rakennettua ympäristöä monipuolisena. 
 
Kaavatalouteen 
Asemakaavan muutosalue tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon, jolloin uutta katua ei tarvitse 
rakentaa. Kustannuksia tuo ainoastaan jalkakäytävän rakentaminen Suutarintien laitaan. Uusi 
rakentaminen voi kuitenkin edellyttää kunnallisteknisen verkoston uusimista tai johtojen siirtämistä. 
 
Kustannuksia aiheuttaa Jokipuistoon rakennettava leikkipuisto, polkuvalaistuksen parantaminen ja 
uusien polkujen rakentaminen. Vanhan paloaseman purkaminen aiheuttaa kustannuksia. 
 
Pysäköintitalon rakentaminen ja sen kustannusten jakamisesta sovitaan rakentamishankkeen 
käynnistyessä. Puolet pysäköintitalon autopaikoista osoitetaan yleiseen pysäköintiin. Alustavan 
mitoituksen mukaan pysäköintitaloon tulee noin 220 autopaikkaa, jolloin kustannukset  kunnalle 
110 autopaikasta ovat arviolta  2,2 – 2,75 milj. euroa. 
 
Jos asuintonttien rakennushankkeet toteutuvat, tuottavat ne kunnalle tontinmyyntituloja vaihtoeh-
dosta riippuen vähintään noin 2,4 – 2,8 milj. euroa. Arvio tarkistetaan kaavan ehdotusvaiheessa.  
 
Asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnosten suhde ylemmänasteisiin kaavoihin ja valtakun-
nallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
 
Kaikki kaavaluonnoksissa esitetyt vaihtoehtoiset suunnitelmat toteuttavat ylemmänasteisten 
kaavojen tarkoituksen ja ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia. 
 
Vertailu 
 
Kaavan perusratkaisu on kaikissa vaihtoehdoissa sama. Eroja on rakennusoikeuksissa ja  
kerrosluvuissa sekä rakennusten sijoittelussa tonteille. Kaikissa vaihtoehdoissa on hyviä ja ei niin 
hyviä ratkaisuja. Jokipuiston viheralueen säilyminen ja erityisesti harjun lakialueen mäntyjen 
säilyminen on maisemallisesti hyvä asia. Arkkitehtonisesti korkealuokkaisten kerrostalojen 
sijoittuminen ylös rinteelle avaa asunnoille näköalaa yli Hyrylän taajaman, kohti Tuusulanjärveä ja 
pitkin Tuusulanjoen murroslaaksoa on myös hyvä asia.  
 
4.5.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 
Suutarintien asemakaava ja asemakaavan muutos sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään 
kaavoitussuunnitelmaan 2016-2020. 
 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävillä 19.11.-4.12.2015. 
Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu 11.11.2015. 
 
Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos valmisteltiin kuntakehityslautakunnan 3.2.2016 
käsittelyyn. 
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4.6 Valmisteluaineiston asemakaavamerkinnät 
 
Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat liitteessä … 
 

4.7 Valmisteluaineiston nimistö 
 
Katujen ja puiston nimistö säilyy entisellään. 
 

6. Asemakaavan toteutus 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat havainnollistavat suunnitelmat 
 
Vaihtoehdoista on laadittu havainnekuvia, joissa on esitetty alueen mahdollinen massoittelu. 
Asemakaavan ehdotusvaiheessa laadittavat havainnekuvat esittävät kaavoittajan ja rakennuttajan 
yhteistä näkemystä toteutustavasta kortteleittain. Jokipuiston puistosuunnitelma päivitetään 
asemakaavan vahvistuttua. 
 

6.2 Toteutuksen ajoitus 
 
Alueen toteutukseen voidaan ryhtyä asemakaavan vahvistuttua. Alue rakentunee muutaman 
vuoden kuluessa kaavan vahvistumisesta. 
 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 
Tarkennetaan asemakaavan ehdotusvaiheessa. 
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