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Tuusulan yleiskaava 2040, ehdotus ALUSTAVA 

koskevat 30.5.2018 päivättyä kaavakarttaa 

Yleiset määräykset: 

Tämä yleiskaava hyväksytään oikeusvaikutteisena koko kunnan alu-

eelle.  

Tämä yleiskaava korvaa seuraavat osayleiskaavat: 

- Hyrylän laajentumissuunnat -osayleiskaava 

- Jokelan osayleiskaava  

- Maantiekylä –osayleiskaava 

- Tuomala –osayleiskaava 

- Kellokosken osayleiskaavasta taajamasta irrallaan olevat Kaunis-

nummen, Vanhan valtatien varren, Hiekkatien, Haarajoen, Halkian-

tien ja Kittiläntien asuinalueet 

Tämä yleiskaava ei korvaa seuraavia voimassa olevia osayleiskaavoja: 

- Focus osayleiskaava 

- Kellokosken osayleiskaava muilta kuin edellä mainituilta osin 

- Linjamäki – Keravanjokilaakso -osayleiskaava 

- Nahkela – Siippoo  –  Rusutjärvi –osayleiskaava 

- Ruotsinkylä – Myllykylä  –osayleiskaava  

- Ruotsinkylä – Myllykylä II –osayleiskaava  

- Ruskela – Vanhakylä – Ritasjärvi –osayleiskaava  

- Rykmentinpuiston osayleiskaava 

- Sulan osayleiskaava 

  Aluevaraukset sisältävät pääasiallisen käyttötarkoituksen lisäksi: 

- alueen sisäisiä teitä, katuja, aukioita ja pysäköintitiloja 

- alueen sisäisiä puistoja, kevyen liikenteen väyliä ja ulkoilureittejä 

- alueen käyttöön liittyviä yhdyskuntateknisen huollon alueita ja ti-

loja 

Melu 

- Tarkemmassa suunnittelussa tulee huolehtia riittävästä melun- ja 

tärinäntorjunnasta, erityisesti pääteiden ja -radan ympäristössä. 

Alueet on suunniteltava siten, että valtioneuvoston asettamat me-

lutason ohjearvot (VN 993/92) eivät ylity.  

- Lentomelu on huomioitava tuoreimman olemassa olevan selvityk-

sen mukaan. 
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Ympäristö 

- Tarkemmassa suunnittelussa tulee huolehtia hulevesien riittävästä 

viivyttämisestä sekä hulevesien käsittelystä ennen niiden johta-

mista vesistöön.  

- Maaperän tilan selvitystarve tulee ottaa huomioon jatkosuunnitte-

lun yhteydessä.  

- Metsänhoidossa tulee pyrkiä siihen, että peltoon, tiehen, asutuk-

seen, jokeen tai muuhun vesialueeseen rajoittuva metsänreuna-

vyöhyke säilyy maisemallisesti yhtenäisenä.  

 

Kauppa 

 

- Keskusta-alueen ulkopuolisille asumisen, ympäristöönsä soveltu-

vien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toi-

mintojen alueille saa sijoittaa vähäisessä määrin paikallista kaup-

paa, ei kuitenkaan päivittäistavarakauppaa esitetyn verkon lisäksi.  

 

Kulttuuriympäristö ja –maisema 

 

- Liitteessä X on Kulttuuriympäristö- ja rakennuskantaselvitys, jonka 

kohteet ja niiden arvot on huomioitava alueiden yksityiskohtaisem-

massa suunnittelussa ja lupaharkinnassa.   

 

Valkoiset alueet 

- Alue, jolle ei ole yleiskaavakartalla osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, 

on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden käyttöön. Alueelle 

suuntautuvaa asuinrakentamista tulee ohjata taajamatoimintojen alu-

eille ja kyliin.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä ja 

otettava huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet, 

sekä maa- ja metsätaloudellisesti, ekologisesti tai virkistyskäytön kan-

nalta merkittävät pelto-, metsä ja muut luontoalueet ja vältettävä nii-

den tarpeetonta pirstomista.  

 

Nykyisellään säilyvät alueet. Merkinnällä kuvataan alueet, joiden perus 

luonne säilyy ennallaan. Alueilla voi toteuttaa täydennysrakentamista 

tavalla, joka ei muuta alueen yleisilmettä. Alueelle voidaan laatia täy-

dennysrakentamisen sallivia asemakaavamuutoksia. Alueen väri ja kir-

jainmerkintä osoittavat yleiskaavan aluevarausmerkinnän mukaisen 

maankäyttömuodon.  

 

AP 
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Ensimmäisen vaiheen asumisen laajenemisalue. Alueen luonne tulee 

olennaisesti muuttumaan. Alue tullaan asemakaavoittamaan. Alueen 

väri ja kirjainmerkintä osoittavat yleiskaavan aluevarausmerkinnän mu-

kaisen maankäyttömuodon.  

 

 

Toisen vaiheen asumisen laajenemisalue. Alue asemakaavoitetaan kun 

han pääosa I-vaiheen alueista on kaavoitettu ja otettu käyttöön. Alueen 

väri ja kirjainmerkintä osoittavat yleiskaavan aluevarausmerkinnän mu-

kaisen maankäyttömuodon.  

  

C 

Keskustatoimintojen alue  

Alueelle saa sijoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, 

toimisto-, palvelu- ja myymälätiloja sekä virkistysalueita. Aluetta tu-

lee kehittää tiivistyvänä, erityisesti kävelyyn ja pyöräilyyn perustu-

vana ja kaupunkikuvaltaan laadukkaana ympäristönä. Maantasoker-

rokset tulee suunnitella ilmeiltään eläviksi sijoittamalla niihin esim. 

liike- tai toimitilaa. Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia 

vähittäiskaupan suuryksiköitä. Pysäköinti tulee ensisijaisesti sijoit-

taa laitoksiin ja kadunvarsiin. 

 

AK 

Kerrostalovaltainen asuinalue 

Merkinnällä osoitetaan asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden 

asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu kerrostaloihin.  Alueelle saa sijoit-

taa myös tehokkaita pientalokortteleita, asumiselle tarpeellisia lähi-

palveluita, virkistysalueita sekä sellaisia pienimuotoisia työtiloja, 

joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai 

näihin verrattavia ympäristöhaittoja. 

 

AP 

Tiivis pientalovaltainen asuinalue 

Merkinnällä osoitetaan asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden 

asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu yhtiömuotoisiin ja kytkettyihin 

pientaloihin, rivitaloihin ja pienkerrostaloihin. Alueelle saa sijoittaa 

myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita ja virkistysalueita sekä 

sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta 

AP-1 

AP-2 
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liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristö-

haittoja. 

 

AO 

Omakotivaltainen asuinalue 

Alue varataan pääosin 1-2 -asuntoisten erillispientalojen rakentami-

seen. Alueelle saa sijoittaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalve-

luita ja virkistysalueita sekä sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista 

ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näi-

hin verrattavia ympäristöhaittoja.  

 

AO-3 

Säilyvä omakotivaltainen asuinalue 

Merkinnällä osoitetaan Rantatien, Kirkkotien ja Tuusulanjärven vä-

listä aluetta. Alue varataan 1-2 -asuntoisten erillispientalojen raken-

tamiseen. Alueelle saa sijoittaa myös asumiselle tarpeellisia lähipal-

veluita ja virkistysalueita sekä sellaisia pienimuotoisia työtiloja, 

joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai 

näihin verrattavia ympäristöhaittoja.  

Aluetta ei tulisi tiivistää. 

 

Asuinalue, jonka kehittämistä lentomelu rajoittaa  

Merkinnällä on osoitettu Vähä-Muorin ja Rajatien alueet. Alueet on 

tarkoitettu asemakaavoitettavan pientaloalueiksi. Ennen asemakaa-

vaa olevien rakennusten korvaaminen tai laajentaminen on sallit-

tua. Alueella ei sallita uusia rakennuspaikkoja. 

 

A-H 
Hevoskylä 

Alue varataan pientaloasumista ja hevos- tms. -elinkeinoja ja harras-

tamista yhdistävään toimintaan.  

 

 Asumisen reservialue 

Merkinnällä on osoitettu Rykmentinpuiston asumisen laajenemis-

alue. Alueiden asemakaavoittaminen aloitetaan kun merkittävä osa 

taajaman II-vaiheen asemakaavoista on laadittu. Ennen asemakaa-

vaa olevien rakennusten korvaaminen tai laajentaminen on sallit-

tua. Alueella ei sallita uusia rakennuspaikkoja. 

 

AO-4 

Ares 
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Reservialue 

Merkinnällä on osoitettu alueita Koillis-Hyrylästä ja Palojoenpuis-

tosta. Alueiden kaavoittaminen aloitetaan kun merkittävä osa taaja-

man II-vaiheen asemakaavoista on laadittu. Ennen asemakaavaa 

olevien rakennusten korvaaminen tai laajentaminen on sallittua. 

Alueella ei sallita uusia rakennus-paikkoja. 

 

Uusi asemanseutuun tukeutuva tiivis taajamatoimintojen reservi-

alue 

Merkinnällä osoitetaan Ristikydön alue. Alueen asemakaavoittami-

nen pitää tutkia yleiskaavalla. Rakennusten korvaaminen tai laajen-

taminen on sallittua. 

TP 

Työpaikka-alue 

Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten toimis-

toille, palveluille, logistiikalle ja teollisuustoiminnoille. Häiriöherk-

kien alueiden tai toimintojen läheisyydessä ympäristöhäiriöitä tulee 

tarkemmissa kaavoissa rajoittaa.  

 

Työpaikkojen reservialue 

Merkinnällä osoitetaan alue Vähänummentien varrella. Toteuttami-

nen ajoittuu Järvenpää – kantatie 45 -yhteyden parantamisen jälkei-

seen aikaan.   

 

Työpaikka-alueen laajenemissuunta 

P 
Palvelun ja hallinnon alue 

Alue varataan julkisille tai yksityisille palvelun alueille, kuten koulu-

tus-, seurakunta-, matkailu-, virkistys-, museo- ja majoituspalve-

luille.  Lisäksi alueelle saa sijoittaa asutusta. 

KM 

Seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö 

Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suur-

yksikön. Aluetta kehitetään sellaista kauppaa varten, joka vaatii pal-

jon tilaa, ei kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa ja jonka 

tyypillinen asiointitiheys on pieni. Alueelle saa sijoittaa myös pää-

käyttötarkoitukseen liittyvää muuta toimintaa. Alueille ei sallita seu-

dullisia päivittäistavarakaupan suuryksiköitä.  

Res-1 

Res 

TPres 
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Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoi-

tetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan alu-

etta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulli-

seen vähittäiskaupan suuryksikköön.  

Focus-alueen kaupan laadussa huomioidaan alueen sijaintiin liitty-

vät erityispiirteet. Focus-alueelle mahdollistetaan muun muassa 

lentoasemaan tukeutuva monipuolinen kaupallinen toiminta sekä 

logistiikkakeskusten yhteydessä olevat verkkokaupan noutomyymä-

lät ja esittelytilat. 

Vähittäiskaupan suuryksikön enimmäismitoitus: 

- Focus –alueella 100 000 kem² 

- Sulan alueella 100 000 kem² 

- Tuomala II –alueella 35 000 kem² 

KM-1 

Paikallinen vähittäiskaupan suuryksikkö  

Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa paikallisen vähittäis-

kaupan suuryksikön. Aluetta kehitetään sellaista kauppaa varten, 

joka vaatii paljon tilaa, ei kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan 

kanssa ja jonka tyypillinen asiointitiheys on pieni. Alueelle saa sijoit-

taa myös pääkäyttötarkoitukseen liittyvää muuta toimintaa. Alueille 

ei sallita seudullisia päivittäistavarakaupan suuryksiköitä.  

 

V 

Virkistysalue 

Alue varataan päivittäiseen virkistykseen, ulkoiluun ja luonnon ko-

kemiseen. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitettävä 

erityistä huomiota ympäristön laatuun ja ulkoilun ohjaamiseen. Alu-

eelle saa rakentaa vain yleistä virkistystä palvelevia, alueen luontee-

seen sopivia rakennuksia ja rakenteita (MRL 43.2 §).  

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai 

muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman 

MRL:n 128 §:ssä tarkoitettua lupaa (MRL 43.2  §). 

VR 

Retkeily- ja ulkoilualue 

Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Jatkosuunnitte-

lussa alueelle voidaan osoittaa erilaisia toimintoja varten tarpeellisia 

alueita tai reittejä. Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunni-

telman mukaan rakentaa vain virkistystä palvelevia rakennuksia, ra-

kenteita ja virkistysreittejä (MRL 43.2 §).  
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Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai 

muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman 

MRL:n 128 §:ssä tarkoitettua lupaa (MRL 43.2  §). 

VR/tm 

Retkeily- ja ulkoilualue, metsäntutkimusalue 

Ruotsinkylän tutkimusmetsän alue varataan yleiseen virkistykseen 

ja ulkoiluun. Jatkosuunnittelussa alueelle voidaan osoittaa erilaisia 

toimintoja varten tarpeellisia alueita tai reittejä. Alueelle voidaan 

yksityiskohtaisemman suunnitelman mukaan rakentaa metsätutki-

musta tai virkistystä palvelevia rakennuksia, rakenteita ja virkistys-

reittejä (MRL 43.2 §) 

Merkintä ei rajoita kenttäkoetoimintaa eikä metsien käsittelyä tut-

kimusmetsissä. 

VU 
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 

Alue varataan urheilu- ja virkistystoimintaa varten. Alueelle saa ra-

kentaa urheilu- ja virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia, raken-

nelmia ja kenttiä asemakaavan mukaan. 

VU-g 
Golfkenttä 

Alue varataan golfkenttätoimintaan. Alue on myös merkittävä avoin 

maisematila Tuusulanjärven alueella. 

MY 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöar-

voja 

Alueella on voimassa MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

Alueella sallitaan vain maa- ja metsätaloutta palveleva rakentami-

nen. Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 

§:n mukainen toimenpiderajoitus, joka koskee kaivamis-, louhimis-, 

tasoittamis- ja täyttämistöitä tai muuta näihin verrattavaa toimen-

pidettä.  

MU 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilunoh-

jaamistarvetta 

Alueella on retkeilyn ja ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen metsät ul-

koilureittien yhteydessä tulee hoitaa ulkoilukäyttö huomioon ot-

taen. 

M Maa- ja metsätalousalue 
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Merkinnällä on osoitettu Hyrylän taajamien yhteydessä olevat maa- 

ja metsätalousalueet. Korvaava rakentaminen ja laajentaminen on 

sallittua, alueella ei sallita uusia rakennuspaikkoja. 

M-1 

Maa- ja metsätalousalue 

Merkinnällä on osoitettu alueet Jokelan länsiosassa, Kellokosken 

taajaman eteläpuolella ja Tuomalan itäosassa. Korvaava rakentami-

nen ja laajentaminen on sallittua. Uudet rakentamismahdollisuudet 

tutkitaan kantatilakohtaisesti. 

MA 

Maisemapelto 

Alueet on säilytettävä avoimina maisema-alueina. Alueille ei sallita 

uusia rakennuspaikkoja, mutta korvaava rakentaminen ja vähäinen 

laajentaminen on sallittua. Alueella on voimassa maankäyttö- ja ra-

kennuslain (MRL) 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus, joka kos-

kee kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja täyttämistöitä tai muuta 

näihin verrattavaa toimenpidettä. 

MV 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, viljelymaisema 

Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. 

Alueen peltojen säilyminen viljeltyinä tai hoidettuina niittyinä on 

toivottavaa. Alueella erityistä maisemallista merkitystä.  

Pelloille rakentamista tulisi välttää muutoin kuin olemassa olevien 

rakennusten, tien, metsäsaarekkeen tai muun sopivan maisemakoh-

dan yhteyteen. Viljellyille pelloille tulisi jättää vähintään 10 – 20 m 

leveä kerroksellinen kasvillisuusvyöhyke järven ympärille. 

SL 

Luonnonsuojelualue 

Merkinnällä on osoitettu perustetut luonnonsuojelualueet, jotka on 

suojeltu luonnonsuojelulain nojalla.  

SL-1 

Luonnonsuojelualue-ehdotus 

Merkinnällä on osoitettu alueet, joita ehdotetaan perustettaviksi 

luonnonsuojelualueiksi. Alue on tarkoitettu suojeltavaksi luonnon-

suojelulain nojalla. 

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaa-

rantaa alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa kunnes 

alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualu-

eeksi. 
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Alueella saa suorittaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen suojelu-

arvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi.  

ET 
Paloasema 

Merkinnällä on osoitettu Kulloontien varren paloasema.  

E 

Vankila-alue 

Merkinnällä on osoitettu Jokelan vankila-alue.  

 

Hautausmaa-alue 

Vuotta 1917 vanhemmat rakennukset ja rakenteet on suojeltu kirk-

kolain 14 luvun 5§:n perusteella. Niitä koskevista toimenpiteistä on 

pyydettävä lausunto kirkkohallitukselta ja Museovirastolta. 

 
Maa-ainesten ottoalue 

L Liikennealue 

 

Luonnonsuojelualue 

Perustettu luonnonsuojelualue. Merkinnällä on osoitettu pienialai-

set luonnonsuojelualueet.  

W Vesialue 

W-1 Kosteikkoalue 

 
Ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue 

 

Pohjavesialue 

Alue on vedenhankintakäyttöön soveltuvaa pohjavesialuetta. Alu-

eella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen. 
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Alueella rakentamista ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa ym-

päristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskielto sekä vesilain säädök-

set hankkeiden luvanvaraisuudesta.  

Alueelle ei saa sijoittaa laitoksia tai toimintoja, joissa käsitellään tai 

varastoidaan pohjavedelle vaarallisia aineita. Alueella on kielletty 

pohjaveden kannalta haitallisten kemikaalien ja jätteiden laitos- tai 

ammattimainen käsittely ja varastointi.  

Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle 

suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn 

enimmäismäärää. Ulos maanpäälle sijoitettavan suoja-altaan tulee 

olla katettu. 

Rakentaminen, ojitukset ja maankaivuu on tehtävä siten, ettei ai-

heudu pohjaveden laatumuutoksia tai muutoksia pohjaveden kor-

keuteen. Rakentamisen seurauksena ei saa aiheuttaa haitallista 

pohjaveden purkautumista. 

Asemakaavassa tulee tutkia mahdollisuutta sade- ja sulamisvesien 

johtamiseen katoilta ja muilta puhtailta alueilta selkeytys- ja imey-

tysalueille. Asemakaavassa on annettava pohjaveden laadun ja 

määrän turvaamiseksi tarpeelliset määräykset.  

Maalämpökaivot eivät ole sallittuja. 

 

Natura 2000-verkostoon kuuluva alue 

Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty LSL 65 ja 

66 §:issä. 

 

Vantaanjoen Natura 

sl-1(1) 

Alueen osa, joka on paikallisesti luonnonsuojelullisesti arvokas 

Merkinnällä osoitetaan paikallisesti luonnonsuojelullisesti erityisen 

arvokkaat alueet. Alueen luonnonsuojelullisia arvoja ei saa heiken-

tää aluetta suunniteltaessa ja hoidettaessa.  

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 §:n 

mukainen toimenpiderajoitus, joka koskee kaivamis-, louhimis-, ta-

soittamis- ja täyttämistöitä, puiden kaatamista tai muuta näihin ver-

rattavaa toimenpidettä. 

Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon. 
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sl-2(1) 

Maa- ja metsätalousvaltaisen alueen osa, joka on paikallisesti 

luonnonsuojelullisesti arvokas 

Merkinnällä osoitetaan paikallisesti luonnonsuojelullisesti erityisen 

arvokkaat alueet, jotka sijaitsevat maa- ja metsätalousvaltaisilla alu-

eilla. Alueen luonnonsuojelullisia arvoja ei saa heikentää aluetta 

suunniteltaessa ja hoidettaessa. Alueella on kielletty avohakkuu. 

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 §:n 

mukainen toimenpiderajoitus, joka koskee kaivamis-, louhimis-, ta-

soittamis- ja täyttämistöitä tai muuta näihin verrattavaa toimenpi-

dettä. 

Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon. 

luo-1 (2) 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alueen osa 

Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huo-

mioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäris-

töjen säilyttämisedellytykset. 

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 §:n 

mukainen toimenpiderajoitus, joka koskee kaivamis-, louhimis-, ta-

soittamis- ja täyttämistöitä, puiden kaatamista tai muuta näihin ver-

rattavaa toimenpidettä. 

Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon. 

luo-2 (2) 

Maa- ja metsätalousvaltaisen alueen osa, joka on luonnon moni-

muotoisuuden kannalta arvokas alue 

Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huo-

mioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäris-

töjen säilyttämisedellytykset. Alueella on kielletty avohakkuu. 

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 §:n 

mukainen toimenpiderajoitus, joka koskee kaivamis-, louhimis-, ta-

soittamis- ja täyttämistöitä muuta näihin verrattavaa toimenpi-

dettä. 

Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon. 

ge 

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja pai-

kallisesti arvokkaat geologiset muodostumat.  
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Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 §:n 

mukainen toimenpiderajoitus, joka koskee kaivamis-, louhimis-, ta-

soittamis- ja täyttämistöitä, puiden kaatamista tai muuta näihin ver-

rattavaa toimenpidettä. 

Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon. 

 

Lentomelualue 

Merkinnällä on osoitettu Finavian ympäristöluvan (2007) ennusteti-

lanne vuodelle 2025, Lden yli 60 dB (vuoden keskiarvo).  

Alueella ei sallita uusia eikä korvaavia rakennuspaikkoja.  

 

 

Lentomelualue 

Merkinnällä on osoitettu Finavian ympäristöluvan (2007) ennusteti-

lanne vuodelle 2025, Lden 55–60 dB (vuoden keskiarvo).  

Asemakaava-alueella ei saa suunnitella merkittävää määrää uutta 

asutusta, eikä muuta melulle herkkää toimintaa. Vähäinen täyden-

nysrakentaminen on sallittua. 

Haja-asutusalueen osayleiskaavoissa asumiselle osoitetuilla alueilla 

ei sallita uusia rakennuspaikkoja eikä asuntojen lukumäärää saa li-

sätä. Korvaava rakentaminen sallitaan, ei kuitenkaan käyttötarkoi-

tuksen muutoksella.  

Haja-asutusalueen maa- ja metsätalousalueella ei sallita uusia tai 

korvaavia asuntoja. Vähäiset (korkeintaan 20 %) asuintilojen laajen-

nukset sallitaan.  

 

Lentomelualue 

Merkinnällä on osoitettu Finavian ympäristöluvan (2007) ennusteti-

lanne vuodelle 2025, Lden 50–55 dB (vuoden keskiarvo).  

 

 

Jokivarret 

Merkinnällä osoitetaan Tuusulanjoen, Palojoen, Keravanjo-en, Haa-

rajoen sekä Vantaanjoen uomat ja ranta-alueet. Alueet ovat luon-

non moninaisuuden kannalta tärkeitä virta-vesiä, jotka toimivat 

merkittävinä ekologisina yhteyksinä ja muodostavat Tuusulan vi-

herverkoston selkärangan. Joki-varret toimivat lukuisien lajien elin- 

ja ruokailualueina. Joki-varsilla on maisemallista merkitystä. Van-

taanjokiuoma on Natura-aluetta.  

yli 60 Lden 

55 - 60 Lden 

50 - 55 Lden 
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Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 

Merkinnällä osoitetaan 

 Tuusulan Rantatie 

 Jokelan teollisuusalue 

 Marieforsin ruukki ja Kellokosken sairaala 
 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suunnittelussa on otet-

tava huomioon alueen kuuluminen valtakunnallisesti tai maakun-

nallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja varmistettava kau-

punkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Alu-

eeseen sisältyvien yksittäisten rakennettujen kohteiden säilyttämis-

mahdollisuudet selvitetään ja osoitetaan asemakaavoitettavilla alu-

eilla asemakaavassa. Suunnittelun yhteydessä on pyydettävä lau-

sunto museoviranomaiselta. 

 

Valtakunnallinen maisema-alue 

Merkinnällä osoitetaan Vantaanjokilaakson valtakunnallinen mai-

sema-alue. Alueen käytössä on varmistettava, että valtakunnalli-

sesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot 

säilyvät. 

 

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 

Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti arvokas kulttuurimai-

sema-alue. Alueen rakentamisessa ja suunnittelussa on huomioi-

tava kulttuurimaiseman ja siihen liittyvien merkittävien rakennus-

ten säilyminen. Avoimet maisema-alueet tulee säilyttää avoimina. 

Suunnittelun yhteydessä on pyydettävä lausunto museoviranomai-

selta. Lukuun ottamatta olevia pihapiirejä, alueella on voimassa toi-

menpiderajoitus (MRL 128 §), joka koskee maisemaa muuttavaa 

maanrakennustyötä, puiden istuttamista, kaatamista tai muuta näi-

hin verrattavaa toimenpidettä.  

 

Maisemallisesti arvokas alue (ma) 

Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokas maisema-alue. Alueen 

rakentamisessa ja suunnittelussa on huomioitava kulttuurimaise-

man ja siihen liittyvien merkittävien rakennusten säilyminen. Avoi-

met maisema-alueet tulee säilyttää avoimina. Tarvittaessa tulee 

pyytää lausunto museoviranomaiselta.  

 

Moottoritie 
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Kantatie 

 

 
Seututie / pääkatu 

 

 
Yhdystie / kokoojakatu 

 

 Uusi tielinjaus 

 
Ohjeellinen tieliikenteen yhteystarve 

Paikalliseen maankäyttöön liittyvä yhteystarve.  

 
Ohjeellinen tieliikenteen yhteystarve 

Seudulliseen maankäyttöön liittyvä yhteystarve. 

jl 

Joukkoliikenteen laatukäytävä 

Merkinnällä osoitetaan joukkoliikenteen keskeiset laatukäytävät, 

jotka muodostavat sujuvan työmatka- ja asiointiliikenteen korkean 

palvelutason runkoyhteyden. 

 

Pyöräilyn laatukäytävä 

Merkinnällä osoitetaan pyöräilyn erityinen laatukäytävä, joka muo-

dostaa suoran ja nopean työmatka- ja asiointiliikenteen verkon run-

gon. Laatukäytävän suunnittelussa lähtökohtana on pyöräilyn suju-

vuuden ja turvallisuuden varmistaminen. 

 

Pyöräilyn runkoverkko 

Merkinnällä osoitetaan keskeinen pyöräilyn pääverkko, joka muo-

dostaa pitkämatkaisen pyöräilyn hyvän palvelutason runkoverkon. 

 

Uusi pyöräilyn runkoverkko 

Merkinnällä osoitetaan keskeinen pyöräilyn pääverkko, joka muo-

dostaa pitkämatkaisen pyöräilyn hyvän palvelutason runkoverkon. 
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Lentorata 

Merkinnällä osoitetaan ohjeellinen varaus maanalaiselle rautatielle. 

 
Rautatie 

 

Voimalinja 

Merkinnällä osoitetaan 400 tai 110 kV voimalinjat.  

 Yhteystarve voimalinjalle 

 Maakaasun runkoputki 

 

Päijännetunneli 

Päijännetunnelin suoja-alueelle (200 m) ei tule sijoittaa toimintoja 

tai laitoksia, jotka saattavat aiheuttaa pohjaveden muuttumis- ja pi-

laantumisriskiä. Poraaminen on kielletty 50 metriä tunnelilinjan mo-

lemmin puolin. 

 

Suoja-alueen raja 

Maa-ainesten ottoalueen ulkopuolelle, noin 400 metrin etäisyydelle 

ulottuva suoja-alueen raja, jonka sisäpuolella rakentamista rajoittaa 

maa-ainesten ottotoiminta, joka tulee tarkis-taa suunnittelutarve- 

ja rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. Suoja-alueen sisällä salli-

taan kuitenkin melun leviämistä estävien rakennelmien kuten maa-

vallien rakentaminen. 

 

Viheryhteystarve 

Merkinnällä osoitetaan virkistysalueverkostoon kuuluvat viheryh-

teydet ja -alueet. Merkintä voi tarkoittaa puistoa, viheraluetta tai 

kapeimmillaan jalankulun ja pyöräilyn väylää. Yhteyden tarkempi to-

teutustapa ratkaistaan asemakaavoituksella. 

 

Sinikehä 
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Virkistys- ja viheralueiden kehittämisen kohdealue. Merkinnällä 

osoitetaan Tuusulanjärven ja Rusutjärven rantavyöhyke. Suunnitte-

lussa on kiinnitettävä huomiota ulkoilureittien yhtenäisyyteen, jat-

kuvuuteen ja viihtyisyyteen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säi-

lyttämiseen ja parantamiseen. Ranta-alueet tulee säilyttää yleisessä 

käytössä.  

 

Oleva ulkoilureitti  

 

Ohjeellinen ulkoilureitti 

 

Ohjeellinen Seitsemän veljeksen vaellusreitti 

 

Vedenhankinnan kannalta tärkeä pintavesi 

yt/H  
Museotie 

Merkinnällä on osoitettu Tuusulan Rantatie, jonka ominaispiirteet 

tulee säilyttää. 

 

Ekologinen yhteystarve 

Merkinnällä osoitetaan ekologiseen verkostoon kuuluvat viheryh-
teydet ja -alueet. Yhteysmerkintä kuvastaa alueen merkittävimpiä 
luonnonarvoalueita yhdistäviä ekologisia käytäviä.  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että 
merkinnällä osoitettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa 
virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvok-
kaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumismahdolli-
suudet.  

Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden 
merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja pai-
kallisten virkistystarpeiden yhteensovittamiseen siten, että ole-
massa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakenta-
mattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa 
mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön.  
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Hevos- tms. elinkeinoja, -harrastamista ja asumista yhdistävä alue  

Merkinnällä esitetään vaihtoehtoiset / ohjeellisen paikat. Alue tul-

laan asemakaavoittamaan. Alue tullaan asemakaavoittamaan.  

         sm-5  

Muinaisjäännöskohde 

Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. 

Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen 

ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. 

Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomai-

sen (Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto. 

Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon. 

    SRS 

Rakennussuojelulailla suojeltu rakennus.  

Merkinnällä on osoitettu Kellokosken Rauhavilla ja Jokelan tiiliteh-

das.   

Lisätiedot kaavaselostuksessa. 

 
Päivittäistavarakauppa 

Merkinnällä osoitetaan olemassa oleva keskusta-alueiden ulkopuo-

linen päivittäiskaupan verkosto.  

 
Uusi päivittäistavarakauppa 

Merkinnällä osoitetaan uusi keskusta-alueiden ulkopuolinen yli 500 

k-m2:n suuruinen päivittäiskauppa tavoiteverkoston ensimmäisessä 

vaiheessa. 

 
Ohjeellinen uuden päivittäistavarakaupan sijainti 

Merkinnällä osoitetaan uusi keskusta-alueiden ulkopuolinen yli 500 

k-m2:n suuruinen ohjeellinen päivittäiskaupan sijainti tavoiteverkos-

ton toisessa vaiheessa. 

 

Oleva junaseisake 

 

 

Uusi junaseisake 
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Matkakeskus, uusi 

 
Uusi eritasoliittymä 

 

 
Kyläalue 

Suunnittelutarveratkaisuin mahdollistettava rakentaminen tulee 

ohjata mahdollisuuksien mukaan kyliin.  

 


