
KAAVOITUSKATSAUS 2016–2017

www.tuusula.fi/kaavoitus

Kohti kukoistavaa 
 kulttuurikuntaa

Tuusula mukana  
Suomi 100 vuotta -juhlinnassa!



2      Kaavoituskatsaus 2016–2017

RAKENNETAAN  
MENESTYVÄÄ KULTTUURIKUNTAA

Kuntakehityslautakunta

Kunnan elinvoiman, kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisessä kaavoituksella on merkittävä 
rooli. Tässä julkaisussa kerrotaan kaavoituksen ajankohtaisista suunnitteluhankkeista sekä  
yleisesti kaavoittamiseen kuuluvista asioista, jotta voisitte paremmin ottaa osaa Tuusulan  
kaavoitusta koskevaan keskusteluun. 

Tuusulan yleiskaavaehdotus 2040 on valmistumassa ja tulee nähtäville alkuvuonna 2017.  
Yleiskaavassa varaudutaan merkittävään väestönkasvuun. Kunnan väestöennuste vuodelle  
2040 on noin 56 000 asukasta ja yleiskaavalla varaudutaan asuntojen rakentamiseen 65 000 
asukkaalle. Tuusula on sitoutunut 420 asunnon vuosituotantoon vuosina 2016-2019. Tämä  
edellyttää maankäytön tehokasta suunnittelua sekä erilaisia rakennustyyppejä kysyttyjen  
pientalojen rinnalle. 

Tähän vastaamiseksi Etelä-Tuusulaan suunniteltiin jo voimaan tullut noin 2400 asukkaan  
Puustellinmetsän asemakaava. Alueelle on myönnetty vuoden 2020 asuntomessut ja infran 
rakentaminen on jo alkanut. Lisäksi Rykmentinpuiston, keskustakorttelien ja mm. Lahelanpelto 
II:n kaavat tulevat merkittävästi lisäämään ja monipuolistamaan tonttitarjontaa. Nämä tuovat 
kasvun myötä lisää asiakaspohjaa ja vahvistavat osaltaan myös Hyrylän keskustan hankkeiden 
kanssa elinvoimaa ja kilpailukykyä, jota kehitetään yleissuunnitelman ja useiden hankekaavojen 
avulla.

Kaavoitussuunnitelmaan on erikseen nostettu Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämishanke  
– tarkoittaen esim. uusia rantareittejä, uimarantaa ja muita toimintoja. Tarkoituksena on  
vahvemmin nostaa esiin Tuusulanjärven aluetta Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Lentokentän vierellä ja tulevan Kehä IV:n varteen sijaitsevalla Focus-alueella suunnitellaan liike- 
ja työpaikkarakentamista. Työpaikkatonttien saatavuutta parannetaan Etelä-Tuusulassa kaavoit-
tamalla laajennuksia FOCUS-alueen lisäksi Kelatien sekä Sulan ja Fallbackan työpaikka-alueille.

Jokelan keskustassa hyödynnetään sijaintia pääradan varrella keskustaa tehostamalla ja sen 
ympäristöön suunnitellaan puutarhakaupunkimaisia pientaloalueita muun muassa Kartanon 
alueella. Lisäksi suunnitellaan omaleimaista hevosharrastamiseen ja –yrittämiseen perustuvaa 
Hevoskylän aluetta.

Kellokoskea kehitetään keskusta-alueen asemakaavamuutoksella ja pientalotarjontaa lisätään 
Linjapuisto II:n asemakaavalla. Ruukin houkuttelevuuden lisäämiseksi neuvotellaan alueen  
puhdistamisesta.
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Maakuntakaavassa määritellään maankäy-
tön suuret linjat. Maakuntakaava ohjaa 
kaavoitusta valtakunnalliset ja seudulli-

set tavoitteet huomioiden. Maakuntakaavan laatii 
Uudenmaan liitto. Lue tästä lisää sivulta 5.

Yleis- ja osayleiskaavat ovat yleispiirteisiä maan-
käytön ja yhdyskuntarakentamisen suunnitelmia, 
jotka ohjaavat asemakaavoitusta. Yleiskaavan 
laatii ja hyväksyy kunta.

Yleissuunnitelma on maankäytöstä käytävän 
keskustelun pohjaksi laadittava suunnitelma, jol-
la voidaan tunnustella mielipiteitä ja kartoittaa 
suunnittelun reunaehtoja. Yleissuunnitelmalla ei 
ole oikeusvaikutuksia. Yleissuunnitelman laatii ja 
hyväksyy kunta.

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaista maan-
käyttöä ja rakentamista. Asemakaava määrää ra-
kennusoikeuden, alueen käytön, kerrosluvun sekä 
muita yksityiskohtaisia rakentamisen ehtoja. Ase-
makaavan laatii ja hyväksyy kunta.

Rakennusjärjestys antaa asemakaavaa täyden-
täviä määräyksiä ja asemakaava-alueen ulkopuo-
lisen alueen rakentamista koskevia määräyksiä. 
Tuusulan kunta laatii parhaillaan uutta raken-
nusjärjestystä. Rakennusjärjestyksen hyväksyy 
kunta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
kertoo kaavahankkeen lähtökohdista ja hank-
keen vuorovaikutusmahdollisuuksista, aikatau-
lusta, tavoitteista ja vaikutusten arvioinnista.

Osallinen tarkoittaa kaikkia niitä tahoja, joi-
den oloihin kaavalla merkittävästi vaikutetaan.

Poikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisu
Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella voidaan 
myöntää poikkeuslupa tai tehdä suunnittelutarve-
ratkaisu. Kaavasta poikkeaminen vaatii poikke-
usluvan. Lupa voidaan myöntää erityisistä syistä 
esimerkiksi asemakaavamääräyksistä tai muista 
säännöksistä ja rajoituksista poikkeamiseen.

Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edelly-
tykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaa-
voittamattomalla alueella.

Maapolitiikka
Uusien alueiden kaavoittaminen  
ja kunnan maanhankinta
Ensisijaisesti kunta kaavoittaa omistamaansa 
maata. Kunnan omistaman maan kaavoittaminen 
mahdollistaa taloudellisesti järkevän yhdyskunta-
rakenteen muodostumisen. Rakentamisen ohjaus 
ja asuntopolitiikka ovat kunnan omissa käsissä ja 
alueiden suunnittelu sekä toteutuminen ovat teho-
kasta. Maanhankintaa pyritään tekemään vapaa-
ehtoisin keinoin, mutta kunnan maapoliittinen 

KÄSITTEITÄ ohjelma mahdollistaa kaikkien lain tarjoamien 
keinojen käyttämisen. Yksityisen maanomistajan 
maalle voidaan kunnan maapoliittisessa ohjel-
massa esitettyjen periaatteiden mukaisesti laatia 
asemakaava, mikäli maanomistaja ja kunta so-
pivat maankäyttösopimuksella kunnalle yhdys-
kuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten 
korvaamisesta.

Täydennysrakentaminen  
ja maankäyttösopimukset
Täydennys- ja lisärakentaminen keskittyvät jo 
asemakaavoitetuille alueille. Tällaiset alueet ovat 
usein yksityisten maanomistajien omistuksessa. 
Tuusulan kunnan maapoliittisen ohjelman mu-
kaisesti yksityisen omistaman maan kaavoitta-
minen edellyttää maankäyttösopimuksen (MRL 
91b §) tekemistä, jossa sovitaan kunnalle yhdys-
kuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten 
korvaamisesta. Maankäyttösopimukset neuvo-
tellaan kaavan laatimisen yhteydessä.

Vähäiset asemakaavat  
ja kaavamuutokset
Jos asemakaava tai -kaavan muutos on pääasias-
sa yksityisen edun vaatima ja laadittu maan-
omistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on 
maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan 
oikeus periä kaavan laatimisesta ja käsittelystä 
aiheutuneet kustannukset. Tällöin kyse on kaa-
vatyöstä aiheutuvista teknisistä kustannuksista. 
Kaavan laatimisesta ja kuuluttamisesta aiheutu-
vat kustannukset perii kaavatoimisto.

Arvio asumiseen varattujen  
tonttien riittävyydestä
MAL-aiesopimuksen mukainen Tuusulan asun-
torakentamistavoite on vuosina 2016–2019  
420 asunnon vuosituotannon saavuttaminen, ja 
aiempien vuosien kaavatuotannosta johtuen kes-
kimäärin 106 500 k-m² asuinrakennusoikeuden 
kaavoittaminen vuodessa. Vuosina 2007–2016 
on asuntoalueita kaavoitettu keskimäärin  
n. 44 500 km²/vuosi. Kymmenen viime vuo-
den aikana Tuusulassa on asuntorakentamiseen 
kaavoitettu yhteensä 444 666 km² ja voimassa 
olevan MAL-aiesopimuksen (sitova) tavoite on 
kaudelle 2016-2019 426 000 km².

Pientalotonttien kysyntä pysynee jatkossakin 
korkealla tasolla, joten pientalotonttikaavojen 
edistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Jokelassa pientalotonttien kysyntään pystytään 
vastaamaan paremmin kuin Hyrylässä ja Kello-
koskella, joissa ei pientalotontteja toistaiseksi ole 
kysyntään nähden tarpeeksi tarjolla. Rykmen-
tinpuiston ja Hyrylän länsiosan kaavat tulevat 
merkittävästi lisäämään ja monipuolistamaan 
asuntotarjontaa Hyrylän alueella. Kellokoskella 
edetään Linjapuiston alueella.
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Kaavatyön vaiheet
Yleis- ja asemakaavat laaditaan vaiheittain 
useimmiten seuraavasti:

1. vaihe - aloitus
Aloite kaavan laatimiseksi voi tulla maanomis-
tajalta, kunnalta, kuntalaiselta tai muulta osalli-
selta. Kunta voi kaavoittaa omistamaansa maata 
tai yksityisen maanomistajan kanssa laaditaan 
sopimus kaavoituksen käynnistämiseksi. Asema-
kaava tulee vireille kuulutuksella.

Jokaisesta kaavatyöstä laaditaan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma eli OAS, jota päivitetään 
kaavatyön edetessä. OAS on kunnan esitys yhteis-
työstä osallisille. Siinä määritellään kaavan val-
mistelussa ja vaikutusten arvioinnissa noudatet-
tavat periaatteet ja tavat (MRL 63 §) sekä kaavan 
tavoitteet, joita voidaan tarkistaa työn edetessä. 
OAS:ssa esitetään arvio aikataulusta ja kaavaan 
liittyvistä luottamuselinten päätösten ajankohdis-
ta. OAS asetetaan julkisesti nähtäville ja varataan 
mahdollisuus jättää siitä mielipiteensä.

2. vaihe - luonnos
Useimmista kaavoista laaditaan luonnos ennen 
varsinaista kaavaehdotusta. Kaavaluonnosvaihet-
ta ei kuitenkaan läpikäydä, esim. mikäli kaavarat-
kaisulle ei ole vaihtoehtoja, joita pitäisi luonnos-
vaiheessa tutkia.

Kaavaluonnos hyväksytään kunnan luottamu-
selimissä ennen kuin se tulee julkisesti nähtäville 
yleensä 30 päiväksi mielipiteiden esittämistä var-
ten. Tuolloin voidaan järjestää myös yleisötilai-
suus. Asemakaavaluonnoksen nähtävilletulosta 
ilmoitetaan maanomistajille ja rajanaapureille 
kirjeitse sekä muille osallisille lehtikuulutuksin.

3. vaihe - ehdotus
Yksityisten maanomistajien kanssa neuvotellaan 
maankäyttösopimukset. Kaavaluonnoksesta saa-
dun palautteen pohjalta suunnitelmaa kehitetään 
ja laaditaan vastineet mielipiteisiin. Sen jälkeen 
kaavaehdotus hyväksytään kunnan luottamus- 
elimissä ennen kuin se tulee julkisesti nähtäville 
vähintään 30 päiväksi kirjallisten muistutusten 
esittämistä varten.

4. vaihe - hyväksyminen
Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella 
voidaan vielä tehdä pieniä tarkistuksia kaavaan 
ja laaditaan vastineet saatuun palautteeseen. 
Tämän jälkeen kaava viedään hyväksyttäväksi. 
Merkitykseltään vähäiset asemakaavat hyväksyy 
kuntakehityslautakunta. Suurin osa kaavoista 
hyväksytään kunnanvaltuustossa. Kaavan hy-
väksymispäätöksestä voi valitusaikana valittaa 
hallinto-oikeuteen. Kaava tulee voimaan lehti-
kuulutuksella valitusajan päätyttyä - tai mikäli 
mahdollisesti tehty valitus hylätään.

MAAKUNTAKAAVA

Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko Uuden-
maan alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttö-
muotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntara-
kenteen periaatteet pitkälle tulevaisuuteen.

Uudenmaan ensimmäisessä vaihemaakunta-
kaavassa tarkastellaan toimintoja, joilla on mer-
kittäviä ympäristövaikutuksia ja jotka edellyttävät 
keskinäistä yhteensovittamista. Ympäristöministe-
riö vahvisti kaavan 22.6.2010.

Toinen vaihemaakuntakaava uudistaa ja täy-
dentää olemassa olevia maakuntakaavoja. Kaavan 
mitoituksessa on varauduttu 430 000 uuteen asuk-
kaaseen ja 250 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 
2035 mennessä. Kasvu suunnataan pääasiassa ny-
kyiseen yhdyskuntarakenteeseen sitä täydentäen ja 
tiivistäen.

Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakun-
takaavan 30.10.2014. Vahvistamatta jäivät Tuu-
sulan Rykmentinpuiston taajamatoimintojen alue, 
Kivinokan virkistysalueen muuttaminen taajama-
toimintojen alueeksi sekä Lapinjärven valtakun-
nallisesti merkittävälle rakennetun kulttuuriympä-
ristön alueelle osoitettu taajamatoimintojen alue. 
Kaava sai lainvoiman vuonna 2016 korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksellä.

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan
valmistelu on loppusuoralla. Neljäs vaihekaava 

on aiempia maakuntakaavoja strategisempi. Siinä 
määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seu-
raavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatio-
toiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja 
kulttuuriympäristöt. Näiden lisäksi kaavassa käsi-
tellään muita ajankohtaisia aiheita kuten Malmin 
lentokenttää sekä pääradan uusia asemanseutuja: 
Tuusulan Ristikytöä ja Hyvinkään Palopuroa.

Lisätietoa maakuntakaavasta antaa 
Uudenmaan liitto puhelinvaihde (09) 4767 411
sähköposti: toimisto@uudenmaanliitto.fi 
www.uudenmaanliitto.fi

TUUSULAN KUNNAN 
LAATIMAT SUUNNITELMAT

Tuusulan kunnan omat maankäyttöä ohjaavat 
strategiat, yleis- ja asemakaavat sekä yleissuunni-
telmat on esitelty lyhyesti seuraavissa kappaleissa. 
Suunnitelmien rajaukset kartoilla ovat viitteellisiä. 
Kohteet on priorisoitu hankkeen kiireellisyyden 
tai arvioidun käynnistymisajankohdan mukai-
sesti. Kohteiden kuvausten lopussa on sulkeisiin 
merkitty hankkeiden yhteyshenkilöt, joiden yhte-
ystiedot löydät kaavoituskatsauksen lopusta.
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YLEISKAAVAT JA
 -SUUNNITELMAT

Tuusulan yleiskaava 2040 
Koko kunnan alueelle laaditaan strateginen ja 
oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa esitetään pe-
riaatteet alueiden käyttämisestä mm. asumiseen, 
työpaikkatoimintoihin ja virkistykseen sekä lii-
kenneverkon tarpeisiin. Yleiskaavan valmistuttua 
sitä tarkennetaan tarvittaessa osayleiskaavoilla. 
(Lindström)

HANKELUETTELO

Viheraluestrategia 
Tuusulan yleiskaava 2040:n yhteydessä laaditaan 
kokonaisvaltainen viheralueiden suunnitelma. 
(Gräsbeck)

Tuomala II, osayleiskaavan tarkistaminen
Tuomalan itäisemmän osa-alueen osayleiskaavan 
tavoitteena on tutkia maankäytön tehostamis-
mahdollisuuksia. Osayleiskaavatyössä suunnitel-
laan vaihtoehdot alueen kytkemiseksi pääliiken-
neväyliin. Tavoitteena on Lahden moottoritien ja 
vanhan Lahdentien välisen alueen kehittäminen 
seudullisesti merkittävänä yritysalueena, jonne 
voidaan mahdollisesti sijoittaa myös tilaa vievää 
kauppaa. Lisäksi kaavalla selvitetään alueeseen 
liittyvät teknisen huollon verkostot ja virkistys-
alueet. Laaditaan oikeusvaikutteisena. 
(Lindström)

Ristikydön yleissuunnitelma
Alueen maankäyttöä suunnitellaan yleispiirtei-
sesti ennen osayleiskaavoituksen aloittamista 
kartoittaen reunaehtoja ja potentiaalia. Suunni-
telmaa laaditaan kuntarajojen yli yhteistyössä 
naapurikuntien kanssa. 
(Puputti)

Tuusulan keskustan yleissuunnitelma 
Laaditaan yleissuunnitelma keskustan kehittämi-
sen suuntaviivoista, toimintojen sijoittamisesta ja 
liikenneverkon kehittämisestä. 
(Hallenberg, Honkanen)

Tuusulanjärven virkistyskäytön lisääminen
Suunnitellaan järven virkistyskäyttöä ja sen hyö-
dyntämistä erityisesti asukkaiden virkistyksen ja 
matkailun edistämisen kannalta sekä hyödyntä-
mistä paremmin taajamien ja maiseman osana. 
(Gräsbeck)

Kohteet on priorisoitu hankkeen kiireel-
lisyyden mukaisesti kolmeen luokkaan. 
Kohteiden kuvausten lopussa on sulkei-

siin merkitty hankkeen yhteyshenkilö(t).
Lueteltujen hankkeiden lisäksi kauden aika-

na tullee muutamia muitakin hankkeita vireil-
le kunnan maankäytön ohjaamistarpeiden niin 
edellyttäessä. Näistä hankkeista tiedotetaan 
osallisille erikseen.

Hankkeet on jaoteltu kolmeen kategoriaan 
kiireellisyyden mukaan. Hankkeiden etenemi-
nen saattaa Tuusulan kunnan maapoliittisen 
ohjelman mukaan edetessään edellyttää maan-
hankintaa.

KÄRKIHANKKEET
(I-luokan hanke) ovat kaavoja, 
joiden valmistumiseen  
panostetaan ensisijaisesti.

Monion ja Rykmentinpuiston keskuksen havainnekuva.
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ASEMAKAAVAT

ETELÄ-TUUSULA

Anttilan tilakeskus 
Tarkastellaan alueen kehittämistä yleissuunnitel-
man pohjalta. 
(Honkanen)

Aropelto 
Keskustan lähialueen täydennysrakentamishanke. 
(Honkanen)

Focus-liikekeskus 
Focus-osayleiskaavan pohjalta suunnitelmia tar-
kennetaan liikekeskuksen rakentamisen mahdol-
listamiseksi. 
(Puputti)

Huurrekuja
Työpaikkakorttelin vähäinen laajennus. 
(Puputti)

Häriskivi  
Vanhan vesitornin lähiympäristöön laaditaan ase-
makaava, jonka tavoitteena on lisätä pientaloasu-
mista alueella. 
(Honkanen)

Hökilä
Kulloontien varressa oleva alue asemakaavoi-
tetaan osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti 
mahdollistamalla museotoiminnan jatkuminen 
sekä asuinrakentaminen. Tavoitteena on lisäksi 
kehittää uusia pientalomalleja.  
(Määttä)

Kauppatie II 
Kaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuuksia 
tehostaa keskustan rakentamista. 
(Hallenberg)

Kelatien työpaikka-alueen laajennus 
Tutkitaan mahdollisuuksia työpaikka-alueen laa-
jentamiseksi. 
(Puputti)

Kievarintie 
Tutkitaan mahdollisuutta muuttaa pientalojen 
korttelialuetta kerrostalojen korttelialueeksi. 
(Honkanen)

Upseerinhovi valmistumassa.  
Kuva: Teija Hallenberg

Kellokosken keskustan havainnekuva.
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Kirkonkylän koulu ja päiväkoti II
Selvitetään koulukorttelin täydennysrakentamis-
mahdollisuudet. Tavoitteena on mahdollistaa päi-
väkodin toteuttaminen koulun yhteyteen. 
(Honkanen)

Kirkonmäki
Täydennetään entisen Kirkonmäen aluetta 
osayleiskaavan mukaisesti ja vanhaa rakennus-
kantaa säilyttäen. 
(Määttä)

Kivikiilankuja
Pientalokorttelin tehostamishanke. Samalla väl-
jennetään kiertoliittymän kevyen liikenteen väy-
län tilavarausta. 
(Honkanen)

Lahelanpelto II 
Lahelantien itäpuolelle ja Kuusamantien sekä La-
helankankaan väliin kaavoitetaan uudet pienta-
loalueet yleissuunnitelman mukaisesti.

Lahelanorren suunnittelu konkreettiseksi 
hankkeeksi tehdään yhteistyössä Uudenmaan 
ELY-keskuksen kanssa.
(Honkanen)

Monio
Suunnitellaan yleisten rakennusten kortteli Mo-
niota varten sekä tämän viereisiin kortteleihin 
keskustamaista asuinrakentamista osayleiskaa-
vaan pohjautuen.
(Määttä)

Pohjoinen keskusta
Yleissuunnitelman pohjalta jatketaan suunnitte-
lua laatien asemakaavamuutosta. Kaavatyö vii-
meisteltäneen useina asuin- ja liikerakentamisen 
sekä palvelurakentamisen hankekaavoina. 
(Hallenberg)

Rykmentinpuiston keskus  
Rykmentinpuiston osayleiskaavaa toteutetaan 
asemakaavoittamalla osayleiskaavan alueita osis-
sa. Tähän asemakaavaan kuuluu Rykmentinpuis-
ton pääkatu lähiympäristöineen. Tavoitteena on 
asemakaavoittaa runsaasti keskustamaista asuin-
rakentamista vanha rakennuskanta huomioiden. 
Lisäksi kaavoitetaan tontit hyvinvointipalvelukes-
kukselle, liikekeskukselle, koululle ja päiväkodille 
sekä seurakuntakeskukselle. Suunnittelun yhtey-
dessä pohditaan energia- ja toteuttamismallia. 
(Määttä)

Rykmentinpuisto III
Työpaikka-alue itäväylän varrelle.
(Puputti)

Suutarintien asemakaavaluonnoksen 3D-havainnemalli löytyy Tuusulan kaavoituksen kotisivuilta.



Jokelan kartano I:n asemakaavaehdotuksen 
havainnekuva
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Sulan ja Fallbackan työpaikka-alue      
Sulan ja Fallbackan työpaikka-alueen täydentä-
mistä osayleiskaavan mukaisesti. 
(Puputti)

Suutarintie
Vanhan paloaseman alueelle pyritään asemakaa-
voittamaan kerrostaloja. Paloaseman purkamis-
mahdollisuudet selvitetään. Lisäksi suunnitellaan 
virkistystoimintoja Jokipuistoon. (Hallenberg)

Tuuskoto
Selvitetään rakennuskannan ja maiseman suoje-
lutarve, alueen virkistyskäyttöä ja täydennysra-
kentamismahdollisuudet kulttuurihistorialliset- ja 
maisema-arvot huomioon ottaen.
(Hallenberg)

Tuusulanväylän ylitys
Uimahallin ja kirjaston kortteleiden sekä niiden 
välisen Tuusulanväylän käsittävällä alueella tut-
kitaan mahdollisuutta nykyistä keskustaa ja Ryk-
mentinpuiston keskusalueita yhdistävälle raken-
tamiselle. 
(Hallenberg, Määttä)

Urheilupuisto 
Asemakaavalla edistetään alueen kehittymistä ja 
mahdollisten uusien toimintojen sijoittaminen. 
(Suutari-Jääskö)

Ydinkeskusta k. 8067
Muutetaan asemakaavaa siten, että keskustamai-
sen, tehokkaan korttelin rakentaminen on mah-
dollista entisen seurakuntakeskuksen korttelissa. 
(Hallenberg)

JOKELA

Jokelan hevoskylä
Taajaman eteläosaan kehitetään asumisen ja he-
vosharrastamisen sekä -yrittämisen yhdistävä alue. 
(Honkanen)

Kartanon alue I
Puutarhakaupunki-ideaan liittyvä alueen suunnit-
telu on käynnissä - pientalorakentamista. 
(Suutari-Jääskö)

KELLOKOSKI

Kellokosken keskusta 
Keskustan täydennysrakentamista liike- ja asuin-
kortteleilla Vanhan Valtatien ympäristössä. Lisäk-
si kehitetään liikenneverkkoa jatkaen Nystenintie-
tä Vanhalle valtatielle ja selvitetään suojelutarve. 
(Suutari-Jääskö)

Linjapuisto II 
Asemakaavan muutos. Alueella voimassa olevan 
asemakaavan mukaista virkistysaluetta muute-
taan pientalokortteleiksi osayleiskaavan mukai-
sesti. 
(Honkanen)
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Hyökkälän koulunseutu II
Koulun korttelin asemakaavaa muutetaan tar-
vittaessa kunnan palveluverkkoon liittyvien pää-
tösten pohjalta. Suunnittelun pohjana käytetään 
hankesuunnitelmaa. 
(Honkanen)

Lahelanpelto III (Lähteen alue)
Asuinalueen laajennus keskeisellä Lahelanpellon 
alueella. (Honkanen)

Kalliopohjankuja
Kaavamuutos, jossa suunnitellaan mm. Tuusulan 
kunnan kiinteistöjen kohteen täydennysrakenta-
mista.
(Honkanen)

Pellavamäki
Olevan kaavan toteutumatonta yleisten rakennus-
ten korttelialuetta pyritään muuttamaan asuin-
käyttöön.
(Honkanen)

Peuranpuisto 
Selvitetään mahdollisuuksia muuttaa Riihikallion 
keskuksen läheisyydessä olevaa virkistysaluetta 
täydennysrakentamista varten asuinkortteleiksi. 
Lisäksi selvitetään ratkaisua yleisen pysäköinnin 
järjestämiseksi. 
(Honkanen)

Prijuutti 
Arvioidaan rakennuksen suojelutarve ja suunnitel-
laan täydennysrakentamista Prijuutin kortteliin. 
(Hallenberg, Suutari-Jääskö)

Rantatie I – V
Selvitetään Rantatien alueella olevien avointen 
alueiden kaavamuutostarve mm. kulttuuriympä-
ristön arvojen säilyttämisen ja täydennysrakenta-
misen kannalta.
(Honkanen)

Riihikallion koulu II
Koulun korttelin asemakaavaa muutetaan tar-
vittaessa kunnan palveluverkkoon liittyvien pää-
tösten pohjalta. Suunnittelun pohjana käytetään 
hankesuunnitelmaa.
(Honkanen)

Yli-Jussila
Selvitetään mm. täydennysrakentamismahdol-
lisuudet ja suojelutarve asuinkorttelin keskellä 
olevan virkistysalueen osalta ja tämän pohjalta 
muutetaan asemakaavaa. 
(Honkanen)

OSAYLEISKAAVAT

Koillis-Hyrylä -osayleiskaava 
Kulloontien, Järvenpääntien, Tuusulantien ja 
Keravan rajan rajaaman alueen osayleiskaavan 
aluerajauksia tarkistetaan ja täydennetään raken-
tamisalueiden osalta huomioiden mm. liikenne-
suunnitelmat. Osayleiskaava laaditaan oikeusvai-
kutteisena. 
(Lindström)

ASEMAKAAVAT

ETELÄ-TUUSULA

Aattola
Selvitetään suojelutarve ja täydennysrakentamis-
mahdollisuudet, tarpeen mukaan muutetaan ase-
makaavaa. 
(Honkanen)

Fjällbo
Selvitetään maisemansuojelu- ja virkistystarve 
sekä täydennysrakentamismahdollisuudet. Ase-
makaavaa muutetaan tarpeen mukaan. 
(Honkanen)

Harjula
Nostetaan rakentamistehokkuutta ja selvitetään 
käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisuudet 
Mestan ja Harjulan korttelissa. 
(Honkanen)

Hiivoonlahti
Selvitetään maiseman- ja kulttuuriarvojen suoje-
lutarve sekä täydennysrakentamismahdollisuu-
det. Asemakaavaa muutetaan tarpeen mukaan. 
(Honkanen)

Hirsitie
Mattilan päiväkodin tontille pyritään mahdollis-
tamaan asuinkerrostalon rakentaminen päiväko-
titoiminnan siirtyessä muualle. 
(Honkanen)

TULOSSA OLEVAT HANKKEET
(II-luokan hanke) ovat 
kaavoitushankkeita, joita 
pääasiassa valmistellaan  
kiireellisempien jälkeen
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JOKELA

Keskustie I ja II
Keskustan kortteleita tehostetaan osayleiskaavan 
mukaisesti. 
(Honkanen)

KELLOKOSKI

Joenranta 
Kellokosken osayleiskaavan pohjalta kaavoite-
taan uusi asuinalue Linjatien ja rannan väliselle 
alueelle. 
(Honkanen)

Hyrylän torille kesällä pystytetty Paviljonki on ollut ahkerassa käytössä. 
Kuva: Kari Kohvakka.
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OSAYLEISKAAVAT JA
YLEISSUUNNITELMAT

Tuomala III, osayleiskaavan tarkistaminen 
Oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tutkitaan 
maankäytön tehostamismahdollisuuksia sekä 
alueen suhdetta muihin Hyrylän taajaman kasvu-
suuntiin. Lisäksi suunnitellaan vaihtoehdot alueen 
kytkemiseksi pääliikenneväyliin ja käydään läpi 
raideliikenteen hyödyntämismahdollisuudet. 
(Lindström)

Tuusulanjärven alueen  
kansallinen kaupunkipuisto 
Selvitetään mahdollisuudet perustaa kansallinen 
kaupunkipuisto yhteistyöllä Järvenpään kaupun-
gin kanssa. 
(Gräsbeck)

ODOTTAVAT HANKKEET
(III-luokan hanke)
on tavoitteena saada 
valmisteltavaksi viisi-
vuotisen suunnittelujakson 
loppupuolella. 

ASEMAKAAVAT

ETELÄ-TUUSULA

Anttilanranta II 
Paijalan koulun ja järven väliselle peltoalueelle 
kaavoitetaan pientaloalue, tavoitteena maise-
maan sopeutuva ja omaleimainen asuinalue sekä 
virkistysalue. 
(Honkanen)

Kulomäentien työpaikka-alue III
Maantiekylässä olevan asfalttiaseman alue asema- 
kaavoitetaan työpaikka-alueeksi. 
(Honkanen)

Moukarinkuja II 
Kaavamuutoksella tutkitaan lisärakentamisen 
edellytyksiä ja pysäköinnin uudelleen järjestämis-
tä liikerakentamiskorttelissa. 
(Honkanen)

Kuva: Kari Kohvakka.
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Pähkinämäentien alue 
Pientalorakentamista. 
(Honkanen)

Sahatie II
Koulun korttelin asemakaavaa muutetaan tar-
vittaessa kunnan palveluverkkoon liittyvien pää-
tösten pohjalta. Suunnittelun pohjana käytetään 
hankesuunnitelmaa. 
(Honkanen)

Saksan alue I 
Asuinalueiden asemakaavoitusta olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta täydentäen. 
(Honkanen)

Saviriihen alue
Asuinalueiden asemakaavoitusta olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta täydentäen. 
(Honkanen)

KELLOKOSKI

Rajalinnan työpaikka-alue III 
Työpaikka-alueen laajennus. 
(Honkanen)

Riiheläntie 
Kellokosken osayleiskaavan pohjalta kaavoite-
taan uusi asuinalue Riiheläntien varressa oleville 
peltoalueille. 
(Honkanen)

JOKELA

Kolsan länsipuoli  
Asuinalueen laajennus osayleiskaavan mukaisesti. 
(Honkanen)

Lepola III 
Täydennetään pientaloaluetta Hyvinkään rajan 
tuntumassa. 
(Suutari-Jääskö)

Tiensuuntie
Asuinalueen laajennus osayleiskaavan mukaisesti.
(Honkanen)

Kuva: Kari Kohvakka.
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