
Kaavoituskatsaus
2018-2019

TEHDÄÄN
YHDESSÄ

UUTTA
TUUSULAA 



KAAVOITETAAN UUTTA TUUSULAA
Tervetuloa tutustumaan Tuusulan kehitykseen kaavoituskatsauksen näkö
kulmasta. Kaavoitus ohjelmoidaan kunnan strategian pohjalta. Yhdessä 
luomme vision Tuusulan tulevaisuudesta ja rakennamme alustan kasvulle. 
Uudet asukkaat, asiakkaat ja palveluiden käyttäjät mahdollistavat Tuusulan 
keskusten muutoksen kaupunkimaiseksi. Mittakaavaltaan inhimilliset pikku
kaupunkikeskukset ja sen rinnalla eloisa maaseutu on menestyksekkään Tuu
sulan tulevaisuus. Annetaan positiivisen kierteen alkaa. Kaavoituskatsauk
sessa maalataan pohja tälle kehitykselle lähivuosien kuntasuunnittelun 
polkua kuvaamalla. 

Uuteen Tuusulaan tarvitsemme erityisesti yritystontteja. Sulan asemakaava 
on edennyt ehdotusvaiheeseen ja Kelatien kaava etenee lausuntovaiheeseen. 
Tuusulan yksi tulevaisuuden tärkeimmistä työpaikkaalueista, FOCUS rullaa 
vahvasti asemakaavoitukseen. FOCUSliikekeskus saa jo kaavaehdotuksen ja 
Kehä IV:n asemakaava luonnostellaan vuoden 2018 aikana. Myös Rykmentin
puiston III työpaikkaalueen kaavoitus aloitetaan.

Rykmentinpuiston alueella Puustellinmetsän asemakaavaalueelle sijoittu
va  vuoden 2020 asuntomessualue alkaa jo hahmottua. Puustellinmetsään 
nousevat Tuusulan ensimmäiset kaupunkipientalot. Hyrylän keskustan yleis
suunnitelma saattelee useita hankekaavoja eteenpäin ja keskustan kaupalli
set hankkeet saavat etuajooikeuden. Lisäksi Hyrylän keskustaan valmistel
laan taideohjelmaa. Tuuskodon asemakaava mahdollistaa pienkerrostalojen 
rakentamisen Tuusulanjärven rannalle. Pientalotontteja EteläTuusulaan on 
tulossa esimerkiksi Häriskiven asemakaavan myötä. 

Jokelaan valmistellaan myös keskustan yleissuunnitelmaa, jonka myötä vie
dään eteenpäin erillisiä asemakaavoja. Jokelan Kartanon alueella Opintiellä 
sekä sen läheisyydessä sijaitsevalla hevostoimintaan keskittyvällä alueella 
aloitetaan asemakaavoitus. Kellokoskella on juuri saatu vuoden 2018 alus
sa voimaan asemakaavoja, jotka mahdollistavat alueen kehittymisen. Kello
koskella aloitetaan Joenrannan pientaloalueen suunnittelu.

Kaavojen lisäksi uusi Tuusula on myös Tuusulanjärven virkistyskäytön edis
tämistä. Rantareitit, puistojen parannukset ja näkymien avaukset etenevät. 
Kaavoituksen, tonttitarjonnan ja julkisen ulkotilan suunnittelun tueksi on 
aloitettu Tuusulan ulkotilaohjeen valmistelu. Tämä sisältyy osaksi Tuusulan 
arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa. Keskustelu Tuusulan omasta, uudesta ja 
vanhasta arkkitehtuurista alkakoon!

Pia Sjöroos
Kaavoituspäällikkö
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Maakuntakaavasta asemakaavaan

Maakuntakaavassa määritellään maan
käytön suuret linjat. Maakuntakaava ohjaa 
kaavoitusta valtakunnalliset ja seudulliset 
tavoitteet huomioiden. Maakuntakaavan 
laatii Uudenmaan liitto. Yleis ja osayleis
kaavat ovat yleispiirteisiä maankäytön ja 
yhdyskunta rakentamisen suunnitelmia, jotka 
ohjaavat asemakaavoitusta. Yleiskaavan 
laatii ja hyväksyy kunta.

Yleissuunnitelma on maankäytöstä käytä
vän keskustelun pohjaksi laadittava suunni
telma, jolla voidaan tunnustella mielipiteitä 
ja kartoittaa suunnittelun reunaehtoja. 
Yleissuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia. 
Yleissuunnitelman laatii ja hyväksyy kunta.

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaista 
maankäyttöä ja rakentamista. Asemakaava 
määrää rakennusoikeuden, alueen käytön, 
kerrosluvun sekä muita yksityiskohtaisia 
rakentamisen ehtoja. Asemakaavan laatii ja 
hyväksyy kunta.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys antaa asemakaavaa täy
dentäviä määräyksiä ja asemakaavaalueen 
ulkopuolisen alueen rakentamista koskevia 
määräyksiä. Rakennusjärjestyksen hyväksyy 
kunta.

Poikkeuslupa ja suunnittelu
tarveratkaisu 

Maankäyttö ja rakennuslain perusteella 
voidaan myöntää poikkeuslupa tai tehdä 
suunnittelutarveratkaisu. Kaavasta poik
keaminen vaatii poikkeusluvan. Lupa voi
daan myöntää erityisistä syistä esimerkiksi 
asemakaavamääräyksistä tai muista sään
nöksistä ja rajoituksista poikkeamiseen. 
Asemakaavaalueen poikkeamisen myöntää 
Tuusulassa kaavoituspäällikkö. Suunnittelu
tarveratkaisussa harkitaan edellytykset 
rakennusluvan myöntämiselle asema
kaavoittamattomalla alueella. Suunnittelu

tarveratkaisun tekee Tuusulassa yleiskaava
suunnittelija.

MAAPOLITIIKKA

Uusien alueiden kaavoittaminen 
ja kunnan maanhankinta

Ensisijaisesti kunta kaavoittaa omista
maansa maata. Kunnan omistaman maan 
kaavoittaminen mahdollistaa taloudellisesti 
järkevän yhdyskuntarakenteen muodostu
misen. Rakentamisen ohjaus ja asuntopoli
tiikka ovat kunnan omissa käsissä ja aluei
den suunnittelu sekä toteutuminen ovat 
tehokasta. Maanhankintaa pyritään teke
mään vapaaehtoisin keinoin, mutta kunnan 
maapoliittinen ohjelma mahdollistaa myös 
kaikkien lain tarjoamien keinojen käyttämi
sen. Yksityisen maanomistajan maalle voi
daan kunnan maapoliittisessa ohjelmassa 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti laatia 
asemakaava, mikäli maanomistaja ja kunta 
sopivat maankäyttösopimuksella kunnalle 
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kus
tannusten korvaamisesta.

Täydennysrakentaminen   
ja  maankäyttösopimukset

Täydennysrakentaminen keskittyy jo ase
makaavoitetulle alueelle. Tällaiset alueet 
ovat usein yksityisten maanomistajien 
omistuksessa. Tuusulan kunnan maapo
liittisen ohjelman mukaisesti yksityisen 
omistaman maan kaavoittaminen edellyttää 
maankäyttö sopimuksen (MRL 91b §) teke
mistä, jossa sovitaan kunnalle yhdyskunta
rakentamisesta aiheutuvien kustannusten 
korvaamisesta. Maankäyttösopimukset neu
votellaan kaavan laatimisen yhteydessä. 

KAAVOITUKSEN KÄSITTEET
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Vähäiset asemakaavat  
ja  kaavamuutokset

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pää
asiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu 
maanomistajan tai haltijan aloitteesta, 
kunnalla on maankäyttö ja rakennuslain  
59 §:n  mukaan oikeus periä kaavan laatimi
sesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannuk
set. Tällöin kyse on kaavatyöstä aiheutuvista 
teknisistä kustannuksista. Kaavan laatimi
sesta ja kuuluttamisesta aiheutuvat kustan
nukset perii kaavatoimisto. Tarvittaessa laa
ditaan kunnan kanssa maankäyttösopimus.

Valtion ja kunnan MALsopimukset

Helsingin seudun 14 kuntaa, Tuusula mukaan 
lukien, solmii valtion kanssa maankäytön, 
asumisen ja liikenteen MAL sopimuksen. 
MALsuunnitelma toimii seudun yhtei senä 
lähtökohtana valtion kanssa käytävissä Hel
singin seudun kehittämistä koskevissa neu
votteluissa. Suunnitelma antaa myös selkä
nojaa kuntien ja valtion suunnitelmien ja 
strategioiden muodostamiseen sekä toimen
piteiden toteuttamiseen. MALsopimuksessa 
määritellään kuntien asuntotuotantotavoit
teet ja asuntorakentamiselle kaavoitettava 
kerrosalavelvoite. 

Yhteisellä suunnittelulla mahdollistetaan 
nykyisten ja uusien asukkaiden hyvinvoinnin 
turvaaminen, kohtuuhintainen asuminen 
sekä seudun elinvoimaisuuden säilyttämi
nen ja kilpailukyvyn parantaminen. Tuusulan 
tavoitteisiin päästään varmistamalla moni
puolinen tonttitarjonta. Tuusulalle perinteik
käät pientalotontit ovat vahvassa asemassa 
tonttituotannossa, mutta jatkossa on vahvis
tettava myös kerrostalotonttien ja kaupunki
pientalotonttien suunnittelua.

KAAVATYÖN VAIHEET

Yleis ja asemakaavat laaditaan vaiheittain 
useimmiten seuraavasti:

1. vaihe  aloitus

Aloite kaavan laatimiseksi voi tulla maan

omistajalta, kunnalta, kuntalaiselta tai 
muulta osalliselta. Kunta voi kaavoittaa 
omistamaansa maata tai yksityisen maan
omistajan kanssa laaditaan sopimus kaavoi
tuksen käynnistämiseksi. Asemakaava tulee 
vireille kuulutuksella. Jokaisesta kaavatyöstä 
laaditaan osallistumis ja arviointisuunni
telma eli OAS, jota päivitetään kaavatyön 
edetessä. OAS on kunnan esitys yhteistyöstä 
osallisille. Siinä määritellään kaavan valmis
telussa ja vaikutusten arvioinnissa nouda
tettavat periaatteet ja tavat (MRL 63 §) sekä 
kaavan tavoitteet, joita voidaan tarkistaa 
työn edetessä. OAS:ssa esitetään arvio aika
taulusta ja kaavaan liittyvistä luottamuselin
ten päätösten ajankohdista. OAS asetetaan 
julkisesti nähtäville ja varataan osallisille 
mahdollisuus jättää siitä mielipiteensä.

2. vaihe  luonnos

Useimmista kaavoista laaditaan luonnos 
ennen varsinaista kaavaehdotusta. Kaava
luonnosvaihe ei aina ole välttämätön, esim. 
mikäli kaavaratkaisulle ei ole vaihtoehtoja, 
joita pitäisi luonnosvaiheessa tutkia. Kaa
valuonnos hyväksytään kunnan luottamu
selimissä ennen kuin se tulee julkisesti 
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nähtäville yleensä 30 päiväksi mielipiteiden 
esittämistä varten. Tuolloin voidaan järjes
tää myös yleisötilaisuus. Asemakaavaluon
noksen nähtävilletulosta ilmoitetaan maan
omistajille ja rajanaapureille kirjeitse sekä 
muille osallisille lehtikuulutuksin.

3. vaihe  ehdotus

Yksityisten maanomistajien kanssa neuvo
tellaan maankäyttösopimukset. Kaavaluon
noksesta saadun palautteen pohjalta suun
nitelmaa kehitetään ja laaditaan vastineet 
mielipiteisiin. Sen jälkeen kaavaehdotus hy
väksytään kunnan luottamuselimissä ennen 
kuin se tulee julkisesti nähtäville vähintään 
30 päiväksi kirjallisten muistutusten esittä
mistä varten.

4. vaihe – hyväksyminen

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen 
perusteella voidaan vielä tehdä pieniä 
tarkistuksia kaavaan ja laaditaan vastineet 
saatuun palautteeseen. Tämän jälkeen 
kaava viedään hyväksyttäväksi. Merkityk
seltään vähäiset asemakaavat hyväksyy 
kuntakehitys lautakunta. Suurin osa kaavois
ta hyväksytään kunnanvaltuustossa. Kaavan 
hyväksymispäätöksestä voi valitusaikana 
valittaa hallintooikeuteen. Kaava tulee 
voimaan lehtikuulutuksella valitusajan pää
tyttyä  tai mikäli mahdollisesti tehty valitus 
hylätään.

MAAKUNTAKAAVA

Uudellamaalla on voimassa useita 
maakuntakaavoja

Uudellamaalla on voimassa useita maa
kuntakaavoja: Uudenmaan maakunta
kaava, ItäUudenmaan maakuntakaava 
sekä Uuden maan 1., 2., 3., ja 4. vaihemaa
kuntakaava. Uudenmaan ja ItäUudenmaan 
maakunta kaavat ovat kokonaismaakunta
kaavoja, joissa on käsitelty kaikki maan
käyttömuodot. Vaihekaavat täydentävät ja 

päivittävät  kokonaismaakuntakaavoja tiet
tyjen teemojen osalta. Kun voimassa olevaa 
kaavatilannetta tarkastellaan, tulee kaikki 
maakuntakaavat huomioida samanaikaises
ti. Tulkinnan helpottamiseksi kaavat on yh
distetty samalle kaavayhdistelmä –kartalle. 

Uusimaa 2050

Uudenmaan liitossa on valmisteilla Uusi
maa 2050 –kaava, joka aikaisemmista kaa
voista poiketen laaditaan kaksiportaisesti. 
Rakenne kaavassa tarkastellaan valtakunnal
lisesti ja maakunnallisesti merkittäviä asioi
ta strategisesti ja pitkällä aikatähtäimellä. 
Rakennekaavan lisäksi laaditaan tarkemmat 
vaihemaakuntakaavat Helsingin seudulle, 
ItäUudellemaalle ja LänsiUudellemaalle. 
Uusimaa 2050 –kaavan on tarkoitus korvata 
kaikki aikaisemmat maakuntakaavat. 

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

TUUSULAN KUNNAN  
VALMISTELEMAT SUUNNITELMAT

Tuusulan kunnan yleis ja asemakaavat 
sekä yleissuunnitelmat on esitelty lyhyes
ti   seuraavissa kappaleissa. Suunnitelmien 
rajaukset kartoilla ovat viitteellisiä. 
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TUUSULAN YLEISKAAVA 2040

TUUSULANJÄRVEN
VIRKISTYSKÄYTÖN

LISÄÄMINEN YS

TUOMALA III OYK
TARKISTUS

Yhteistyössä
Järvenpään ja

Keravan kanssa

KOILLIS-
HYRYLÄN

OYK

Hankkeen prioriteetti
Yleissuunnitelma, Iluokka
IIluokan hanke
IIIluokan hanke

OYK = Osayleiskaava
YS = Yleissuunnitelma

0 500 1000 Metriä

© Tuusulan opaskartta 2014

KESKUSTAN YLEIS-
SUUNNITELMA

RISTIKYDÖN YS

N
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YRYLÄN ALUE

Rantatie IV

Rantatie III

Hiivoonlahti

Rantatie V

Rantatie II

Fjällbo

Rantatie I

Tuuskoto
Kirkonkylän koulu
ja päiväkoti II

Hirsitie
Saksan
alue I

Saksan
alue II

Rykmentinpuisto III

Saviriihen 
alue

Kalliopohjankuja
Hyökkälän
koulunseutu II

Aattola

Kivikiilankuja

Lahelanpelto II

Pähkinämäen-
tien alue

Pellavamäentien
täydennysrakentaminen

ja Riihikallion koulu

Tuusulan Itäväylän
työpaikka-alue

Sulan
työpaikka-alue

Tuusulanväylä
- Korvenrannantie

Sahatie II

Moukarinkuja II

Urheilupuisto

Anttilan
tilakeskus

Anttilanranta II

Häriskivi

© Tuusulan opaskartta

Hankkeen prioriteetti
Kärkihanke
IIluokan hanke
IIIluokan hanke

5000 250 1000 Metriä



•  9  •

 Kaavoituskatsaus 2018–2019 H
YRYLÄN KESKUSTA

Pohjoinen keskusta

Suutarintie

Ydinkeskusta
8067

Tuusulanväylän
ylitys Hökilä

Isokarhunkierto

Kirkonmäki

Urheilupuisto

KEHÄ IV FOCUS
-liikekeskus

Sammon-
mäki III

Kulomäentien
työpaikkaalue III

Kelatien
työpaikka-alueen

laajennus

Haarakaari

Yli-Jussila

Kievarintie

Harjula ja
Mesta

Prijuutti

© Tuusulan opaskartta

© Tuusulan opaskartta

Hankkeen prioriteetti
Kärkihanke
IIluokan hanke
IIIluokan hanke

Hankkeen prioriteetti
Kärkihanke
IIluokan hanke
IIIluokan hanke

5000 250 1000 Metriä

ETELÄ-TUUSULA

2500 125 500 Metriä
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KELA

KELLO
KO

SKI

Hevoskylä

Joenranta

Riiheläntie

Rajalinnan työpaikka-
alue III

Kolsan länsipuoli

Lepola III

Opintien itäpuoli ja
Varikonkulma

Keskustie

© Tuusulan opaskartta

© Tuusulan opaskartta

Hankkeen prioriteetti
Kärkihanke
IIluokan hanke
IIIluokan hanke

Hankkeen prioriteetti
Kärkihanke
IIluokan hanke
IIIluokan hanke

5000 250 1000 Metriä

5000 250 1000 Metriä



•  11  •

 Kaavoituskatsaus 2018–2019

Kohteet on priorisoitu hankkeen kiireellisyy
den mukaisesti kolmeen luokkaan. Kohtei
den kuvausten lopussa on sulkeisiin merkit
ty hankkeen yhteyshenkilö(t). Yhteystiedot 
löytyvät kaavoituskatsauksen lopusta.

Lueteltujen hankkeiden lisäksi kauden 
aikana voi tulla muutamia muitakin hank
keita vireille kunnan maankäytön ohjaamis
tarpeiden niin edellyttäessä. Näistä hank
keista tiedotetaan osallisille erikseen.

Hankkeiden eteneminen saattaa Tuusulan 
kunnan maapoliittisen ohjelman mukaan 
edetessään edellyttää maanhankintaa.

Yleiskaavat ja suunnitelmat

Tuusulan yleiskaava 2040 
Koko kunnan alueelle laaditaan strategi
nen ja oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa 
esitetään periaatteet alueiden käyttämisestä 
mm. asumiseen, työpaikkatoimintoihin ja 
virkistykseen sekä liikenneverkon tarpeisiin. 
Yleiskaavan valmistuttua sitä tarkennetaan 
tarvittaessa osayleiskaavoilla. (Lindström)

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

Ristikydön yleissuunnitelma
Alueen maankäyttöä suunnitellaan yleispiir
teisesti ennen osayleiskaavoituksen aloitta
mista kartoittaen reunaehtoja ja potentiaalia. 
Suunnitelmaa laaditaan kuntarajojen yli 
yhteistyössä naapurikuntien kanssa. (Puputti)

HANKELUETTELO
Tuusulan keskustan yleissuunnitelma 
Laaditaan yleissuunnitelma keskustan kehit
tämisen suuntaviivoista, toimintojen sijoit
tamisesta ja liikenneverkon kehittämisestä. 
(Honkanen)

Tuusulanjärven virkistyskäytön lisääminen
Suunnitellaan järven virkistyskäyttöä ja sen 
hyödyntämistä erityisesti asukkaiden virkis
tyksen ja matkailun edistämisen kannalta 
sekä hyödyntämistä paremmin taajamien ja 
maiseman osana. (Abboud, Gräsbeck)

Asemakaavat

ETELÄ-TUUSULA

Aattola
Selvitetään suojelutarve ja täydennys
rakentamismahdollisuudet, tarpeen mukaan 
muutetaan asemakaavaa. (Abboud)

Anttilan tilakeskus 
Tarkastellaan alueen kehittämistä yleissuun
nitelman pohjalta. (Sjöroos)

Focusliikekeskus 
Focusosayleiskaavan pohjalta suunnitelmia 
tarkennetaan liikekeskuksen rakentamisen 
mahdollistamiseksi. (Puputti)

Haarakaari
Huoltoasematontin ja pysäköintialueen 
muuttaminen työpaikkatontiksi. (Abboud)

Häriskivi  
Vanhan vesitornin lähiympäristöön laa
ditaan asemakaava, jonka tavoitteena on 
lisätä pientaloasumista alueella. (Kopposela, 
Sjöroos)

Hökilä
Kulloontien varressa oleva alue asema
kaavoitetaan osayleiskaavan periaat
teiden mukaisesti mahdollistamalla 

KÄRKIHANKKEET
Kärkihankkeet ovat kaavoja, 
joiden valmistumiseen  
panostetaan ensisijaisesti.
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Palvelukorttelin kaavamuutostarve huomioidaan Isokarhunkierron kaavamuutoksessa. Kuva: UKI Arkkitehdit Oy.

Isokarhunkierron kaavamuutoksessa mahdollistetaan 
yhtiömuotoinen asuminen kortteliin, havainnekuva:  
BOKLOK / Ark7.

museo toiminnan jatkuminen sekä asuin
rakentaminen. Tavoitteena on lisäksi kehit
tää uusia pientalomalleja.  (Määttä)

Isokarhunkierto
Puustellinmetsän asemakaavan muutos, 
jossa joustavoitetaan lähipalvelu ja asuin
korttelien toimintojen sijoittelua ja vaihto
ehtoisia talotyyppejä. (Määttä)

Kehä IV
Kehä IV:n ja tähän liittyvän työpaikkaalueen 
asemakaava. Loistavalla sijainnilla olevia 
työpaikkakortteleita kaavoitetaan laajah
kolle alueelle tulevan Kehä IV:n varteen. 
Liikenne väylälle kaavoitetaan tehdyn alue
varaussuunnitelman mukaisesti. (Puputti, 
Abboud)

Kelatien työpaikkaalueen laajennus 
Tutkitaan mahdollisuuksia työpaikkaalueen 
laajentamiseksi. (Puputti)

Kievarintie 
Tutkitaan mahdollisuutta muuttaa pienta
lojen korttelialuetta kerrostalojen kortteli
alueeksi. (Kopposela)
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Kehä IV asemakaavoituksessa aloitetaan logistiikka- ja työpaikka-alueilla. Kuva: Tuusulan kaavoitus.

Kelatien asemakaavan havainnekuva, 
Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Kirkonkylän koulu ja päiväkoti II
Selvitetään koulukorttelin uudet täydennys
rakentamismahdollisuudet. (Sjöroos)

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

Kivikiilankuja
Koskenmäentien kiertoliittymän vie
reen   suunnitellaan pienimittakaavaista 
täydennys rakentamista. Koskenmäentien 
liikennejärjestelyjä tarkastellaan samassa 
yhteydessä. (Kopposela)

Pohjoinen keskusta
Yleissuunnitelman pohjalta jatketaan  
suunnittelua laatien asemakaavamuutosta. 
Kaavatyö viimeisteltäneen useina asuin ja 
liikerakentamisen sekä palvelurakentamisen 
hankekaavoina. (Hallenberg)

Rykmentinpuisto III
Tuusulan itäväylän varrelle suunnitellaan 
mittavaa työpaikkaaluetta.  
(Kopposela)
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Sulan työpaikkaalue      
Sulan ja Fallbackan työpaikkaalueen 
 täydentämistä laadittavan osayleiskaavan 
mukaisesti. (Puputti)

Suutarintie
Vanhan paloaseman alueelle pyritään 
asema kaavoittamaan kerrostaloja.  
Lisäksi suunnitellaan virkistystoimintoja 
Joki puistoon. (Hallenberg)

Tuuskoto
Selvitetään rakennuskannan ja maiseman 
suojelutarve, alueen virkistyskäyttöä ja  
täydennysrakentamismahdollisuudet 
kulttuuri historialliset ja maisemaarvot 
huomioon ottaen. (Hallenberg)

TuusulanväyläKorvenrannantie
Toimitilakortteleiden ja liikerakentamisen 
kortteleiden asemakaavaa ajanmukaiste
taan mm. selvittäen kaupan rakentamisen 
ohjaus tarvetta. (Sjöroos) 

Sulan alueen asemakaavan havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy.

Suutarintien havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy.
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Tuuskodon vanhin osa voitaisiin säilyttää ja 
suunnitella samaa mittakaavaa rannan lähelle.  
Kuva: Tuusulan kaavoitus.

Urheilupuiston kaavassa mahdollistetaan uusien toimin-
tojen sijoittaminen alueelle. Kuva: SITOWISE.

Tuusulanväylän ylitys
Uimahallin ja kirjaston kortteleiden sekä 
niiden välisen Tuusulanväylän käsittävällä 
alueella tutkitaan mahdollisuutta nykyistä 
keskustaa ja Rykmentinpuiston keskusaluei
ta yhdistävälle rakentamiselle. (Hallenberg, 
Määttä)

Urheilupuisto 
Asemakaavalla edistetään alueen kehitty
mistä ja mahdollisten uusien toimintojen 
sijoittaminen. (Aalto)

Ydinkeskusta kortteli 8067
Muutetaan asemakaavaa siten, että 
keskusta maisen, tehokkaan korttelin raken
taminen on mahdollista entisen seurakunta
keskuksen  korttelissa. (Honkanen)

JOKELA

Jokelan hevoskylä
Taajaman eteläosaan kehitetään asumisen 
ja hevosharrastamisen sekä yrittämisen 
yhdistävä alue. (Aalto)

Keskustie
Keskustan kortteleita tehostetaan osayleis
kaavan mukaisesti. (Honkanen)

Lepola III 
Täydennetään pientaloaluetta Hyvinkään 
rajan tuntumassa. (Sjöroos)

Opintien itäpuoli ja varikonkulma
Tavoitteena on muuttaa keskustan palvelui
den tuntumassa olevia nykyisiä työpaikka
toimintojen kortteleita tehokkaaseen asuin
käyttöön. (Kopposela)

KELLOKOSKI

Joenranta
Kellokosken osayleiskaavan pohjalta kaa
voitetaan uusi asuinalue Linjatien ja rannan 
väliselle alueelle. (Aalto)
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TULOSSA OLEVAT HANKKEET
Tulossa olevat hankkeet ovat 
kaavoitushankkeita, joita pää 
asiassa valmistellaan kiireelli
sempien jälkeen.

Osayleiskaavat

KoillisHyrylä osayleiskaava 
Kulloontien, Järvenpääntien, Tuusulan
tien ja Keravan rajan rajaaman alueen 
osayleis kaavan aluerajauksia tarkistetaan 
ja täydennetään rakentamisalueiden osal
ta huomioiden mm. liikennesuunnitelmat. 
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikuttei
sena. (Lindström)

Asemakaavat

ETELÄ-TUUSULA

Fjällbo
Selvitetään maisemansuojelu ja virkistys
tarve sekä täydennysrakentamismahdolli
suudet. Asemakaavaa muutetaan tarpeen 
mukaan. (Abboud)

Harjula ja Mesta
Nostetaan rakentamistehokkuutta ja selvite
tään käyttötarkoituksen muutoksen mah
dollisuudet Mestan ja Harjulan korttelissa. 
(Sjöroos)

Hiivoonlahti
Selvitetään maiseman ja kulttuuriarvojen 
suojelutarve sekä täydennysrakentamis
mahdollisuudet. Asemakaavaa muutetaan 
tarpeen mukaan. (Sjöroos)

Hirsitie
Mattilan päiväkodin tontille pyritään mah
dollistamaan asuinkerrostalon rakentami
nen päiväkotitoiminnan siirtyessä muualle. 
(Sjöroos)

Hyökkälän koulunseutu II
Koulun korttelin asemakaavaa muutetaan 
tarvittaessa kunnan palveluverkkoon liitty
vien  päätösten pohjalta. (Sjöroos)

Kalliopohjankuja
Asuinkorttelien tehostamista, Tuusulan 
 kunnan kiinteistöjen hankekaava. (Sjöroos)

Kulomäentien työpaikkaalue III
Työpaikkaalueen laajentamista asfaltti
aseman alueelle. (Sjöroos)

Lahelanpelto III
Asuinalueen laajennus keskeisellä Lahelan
pellon alueella. (Aalto)

Pellavamäentien täydennysrakentaminen  
ja Riihikallion koulu II
Selvitetään mahdollisuuksia täydennys
rakentaa Pellavamäentien läheisyydessä 
olevilla virkistysalueilla. Kaavoittamises
sa  huomioidaan virkistysalueiden suosio. 
Koulun korttelin asemakaavaa muutetaan 
tarvittaessa kunnan palveluverkkoon liittyvi
en päätösten pohjalta. Suunnittelun pohjana 
käytetään hankesuunnitelmaa. (Aalto)

Prijuutti 
Arvioidaan rakennuksen suojelutarve ja 
suunnitellaan täydennysrakentamista 
 Prijuutin kortteliin. (Hallenberg)

Rantatie I – V
Selvitetään Rantatien alueella olevien 
avointen alueiden kaavamuutostarve mm. 
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämisen ja 
täydennysrakentamisen kannalta.  
(Hallenberg)

Saksan alue II
Pientaloalueen laajennus tulevan ohikulku
tien ja Keravan taajaman väliin. (Sjöroos)

Sammonmäki III
Olevan pientalojen korttelialueen asema
kaavan muutos osayleiskaavan mukaisesti. 
(Sjöroos)
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ODOTTAVAT HANKKEET
Odottavat hankkeet on  
tavoitteena saada valmistel
tavaksi viisivuotisen suunnit
telujakson loppupuolella. 

Osayleiskaavat ja   
yleis suunnitelmat

Tuomala III, osayleiskaavan tarkistaminen
Oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tut
kitaan maankäytön tehostamismahdol
lisuuksia sekä alueen suhdetta muihin 
Hyrylän taajaman kasvusuuntiin. Lisäksi 
suunnitellaan vaihtoehdot alueen kytke
miseksi pää liikenneväyliin ja käydään läpi 
raideliikenteen hyödyntämismahdollisuudet. 
(Lindström)

Asemakaavat

ETELÄ-TUUSULA

Anttilanranta II 
Paijalan koulun ja järven väliselle pelto
alueelle kaavoitetaan pientaloalue, tavoit
teena maisemaan sopeutuva ja omaleimai
nen asuinalue sekä virkistysalue. (Sjöroos)

Tuusulan Itäväylän työpaikkaalue
Työpaikkaalueen laajennus Tuusulan 
Itäväylän eteläpuolelle, Fallbackantiehen 
rajautuen. (Sjöroos)

YliJussila
Selvitetään mm. täydennysrakentamis
mahdollisuudet ja suojelutarve asuin
korttelin keskellä olevan virkistysalueen 
osalta ja tämän pohjalta muutetaan asema
kaavaa. (Sjöroos)

Moukarinkuja II 
Kaavamuutoksella tutkitaan lisärakentami
sen edellytyksiä ja pysäköinnin uudelleen 
järjestämistä liikerakentamiskorttelissa. 
(Sjöroos)

Pähkinämäentien alue 
Pientalorakentamista yleiskaava 2040:ssa 
tehtävien ratkaisujen pohjalta. (Sjöroos)

Sahatie II
Koulun korttelin asemakaavaa muutetaan 
tarvittaessa kunnan palveluverkkoon  
liittyvien päätösten pohjalta. (Sjöroos)

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

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

KELLOKOSKI

Rajalinnan työpaikkaalue III 
Työpaikkaalueen laajennus. (Sjöroos)

Riiheläntie 
Kellokosken osayleiskaavan pohjalta  
kaavoitetaan uusi asuinalue Riiheläntien 
varressa oleville peltoalueille. (Sjöroos)

JOKELA

Kolsan länsipuoli  
Asuinalueen laajennus osayleiskaavan 
mukaisesti. (Sjöroos)
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KAAVOITUSYKSIKKÖ
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Pia Sjöroos
Kaavoituspäällikkö
040 314 2014

Asko Honkanen
kuntasuunnittelupäällikkö
040 314 2012

Henna Lindström
yleiskaavasuunnittelija
040 314 3513

Katja Gräsbeck
kaavasuunnittelija
040 314 3064

Lauri Kopposela
kaavasuunnittelija
040 314 3521

Teija Hallenberg
kaavasuunnittelija
040 314 3039

Samir Abboud
kaavasuunnittelija
040 314 3517

Jenni Aalto
kaavasuunnittelija
040 314 3673

Petteri Puputti
kaavasuunnittelija
040 314 3515

Heikki Väänänen
suunnitteluinsinööri
040 314 3522

YHTEYSTIEDOT
Anneli Piipponen
kaavoitusavustaja
040 314 3514

Benita Salminen
kaavoitussihteeri
040 314 3511

Leena Eno
toimistosihteeri
040 314 3510

KUNTAKEHITYS
LAUTAKUNTA
pj. Mika Mäki-Kuhna (kok)
mika.makikuhna@ 
tuusula.fi

vpj. Liisa Sorri (tupu)
liisa.sorri@
luottamus.tuusula.fi

Jari Anttalainen (tupu)
jari.anttalainen@ 
luottamus.tuusula.fi 

Tiia Kaukolampi (kok)
tiia.kaukolampi@ 
luottamus.tuusula.fi

Klaus Koivunen (sdp)
klaus.koivunen@
luottamus.tuusula.fi 

Päivö Kuusisto (sdp)
paivo.kuusisto@
luottamus.tuusula.fi

Ulla Palomäki (sdp)
ulla.palomaki@
luottamus.tuusula.fi

Jari Raita (keskusta) 
jari.raita@
luottamus.tuusula.fi

Jouko Riola (kok)
jouko.riola@
luottamus.tuusula.fi

Johanna Sipiläinen (ps)
johanna.sipilainen@
luottamus.tuusula.fi
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Jorma Soini (vihreät)
jorma.soini@
luottamus.tuusula.fi

Kirsi Viitanen (keskusta)
kirsi.viitanen@ 
luottamus.tuusula.fi

Margita Winqvist (tupu)
margita.winqvist@ 
luottamus.tuusula.fi

OMAKOTITONTIT
Gun Söder
asiakaspalvelusihteeri
040 314 3548

Piia Antosalo
asiakaspalvelusihteeri
040 314 3536

YHTIÖMUOTOISET  
TONTIT
Sari Tennijärvi
tonttiinsinööri
040 314 3545

TYÖPAIKKATONTIT
Marko Kauppinen
elinkeinopäällikkö
040 314 3019

Timo Mattila
maankäyttöneuvottelija
(maakaupat)
040 314 3529

TOIMIALAN JOHTO
Marko Härkönen
kuntakehitysjohtaja
040 314 3020

MAAKAUPAT, MAAN
KÄYTTÖSOPIMUKSET
Päivi Hämäläinen
maankäyttöpäällikkö
040 314 4557

Tuija Palkki
maankäyttöinsinööri
040 314 3549

Taru Hiironen
maankäyttöinsinööri
040 314 4538

HYRYLÄN KESKUSTA
Hannu Kantola
kiinteistökehityspäällikkö
040 314 3543

RYKMENTINPUISTO
Tuomo Sipilä
ohjelmapäällikkö
040 314 3017

Jouni Määttä
asemakaavaarkkitehti
040 314 2016

Helena Sundström
projektipäällikkö (infra)
040 314 3559

FOCUSALUE
Patrik Skogster
projektipäällikkö 
040 314 3558

RAKENNUSVALVONTA
Johanna Aho
johtava rakennustarkastaja
040 314 3592

LIIKENNEHANKKEET
Jukka-Matti Laakso
liikenneinsinööri
040 314 3569

Petri Juhola
suunnittelupäällikkö
040 314 3566

Jouni Rintanen
liikennesuunnittelija
040 314 3570

VESIHUOLTO
Jukka Sahlakari
liikelaitoksen johtaja
040 314 3563

Hanna Riihinen
vesihuoltoinsinööri
040 314 3579

Sopimukset
040 314 3577

Laskutus
040 314 3578
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