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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja 

missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 

edetessä.  

 

ETELÄ-TUUSULAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA 

nro 3584 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Mikkolan koulun eteläpuolelle suunnitellaan uutta päiväkotia. Asema-

kaava laaditaan kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta. 
Uuden päiväkodin liikennejärjestelyjä kehitetään ja mahdollistetaan me-

lusuojaus maantiemelua vastaan. Suunnittelualueen pohjoispuolella si-

jaitseva kevyenliikenteenväylän on tarkoitus säilyä. 
 

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue 
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Suunnittelualueen sijainti 

 

 
 
 

OAS-alueen rajaus 
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Tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden Etelä-Tuusulan päiväkodin 

rakentaminen. Tavoitteena on myös kehittää päiväkodin liikennejärjestelyjä ja 

mahdollistaa melusuojaus maantiemelua vastaan. Suunnittelualueen pohjois-

puolella sijaitseva kevyenliikenteenväylä on tarkoitus säilyttää. Tuusulan kun-

nan strategiatavoitteista kaava tukee erityisesti laadukkaiden varhaiskasvatuk-

sen palveluiden toteutumista. 

 

Osallistuminen ja aineistot 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 20.9.– 19.10.2018 Tuusulan kun-

nan verkkosivuilla: Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus ja maankäyttö/Vireillä ole-

vat kaavahankkeet. Materiaaliin voi tutustua TuusInfossa. TuusInfo palvelee 

Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa (Autoasemankatu 2, Hyrylä, Tuusula). 

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Tuusulan karttapalveluun 

kartta.tuusula.fi 

 

Asemakaava prosessin aikana järjestetään asukastilaisuus. Asukastilaisuuteen 

kutsutaan lehti-ilmoituksella osalliset, kaavan suunnittelijat ja kaavasta päättä-

jät. 

 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään  

viimeistään 19.10.2018. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet 

sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä. 

 

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Tuusulan kunta, kaavoitus 

PL 60, 04301 TUUSULA (käyntiosoite: Hyryläntie 16, 3. kerros, B-siipi) tai 

sähköpostilla kaavoitus@tuusula.fi  

 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia 

etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään tarvittaessa erilli-

nen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.   

 

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavoi-

tuksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä 

sivulla. 

 
Osalliset 

 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 

 Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat  

 Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset  

alueen sekä lähiympäristön käyttäjät 

 

mailto:kaavoitus@tuusula.fi
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 seurat ja yhdistykset  

 Tuusula-Seura ry 

 Hyrylän kehittämisverkosto 

 Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys ry 

 Mikkolan koulun koti- ja kouluyhdistys ry 

 Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry 

 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Uudenmaan liitto 

 Uudenmaan ELY –keskus 

 Museovirasto 

 Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 

 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 

 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 Lapsi- ja perheasiainneuvosto 

 Ikäihmisten neuvosto 

 Vammaisneuvosto 

 Tuusulan veden johtokunta 

 Tekninen lautakunta 

 Tilakeskus 

 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 

 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

 Rakennusvalvontajaosto 

 HSL 

 verkonjakajat 

 Caruna Oy, Elisa Oyj, Fortum Power and Heat Oy ja muut mahdol-

lisesti alueella toimivat verkonrakentajat 

 

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia 

muun muassa suunnittelu- ja lähialueen asukkaiden elinympäristöön ja elinoloi-

hin, rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen, luonnonympäristöön ja kaavata-

louteen sekä laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaiku-

tusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun 

osallistuvat kunnan asiantuntijat sekä muut viranomaiset ja osalliset. Osalliset 

voivat osallistua arviointityöhön sen edetessä ottamalla yhteyttä suunnittelijaan, 

lausua mielipiteensä tai jättää muistutuksensa nähtävilläolon aikana. 
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Suunnittelun taustatietoa 

 

Kasvatus- ja sivistystoimi on yhteistyössä tilakeskuksen kanssa laatinut kevään 

2018 aikana aiempien selvitysten pohjalta ehdotuksen Tuusulan kunnan var-

haiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkokehittämisestä. Valtuusto on 

hyväksynyt 4.6.2018 pidetyssä kokouksessaan Tuusulan kunnan palveluverk-

koluonnoksen vuosille 2018-2028. Varhaiskasvatuksen palveluverkosta on val-

tuusto tehnyt päätöksen 7.5.2018 pidetyssä kokouksessaan. Uudistetun palve-

luverkon myötä Tuusulaan rakennetaan kaksi (2) uutta päiväkotia, Etelä-Tuusu-

lan päiväkoti ja Kirkonkylän kampuksen päiväkoti, korvaamaan seuraavat kuusi 

(6) päiväkotia: Mikkola, Etelärinne, Mattila, Hyrylä, Väinölä ja Kievari. Nykyinen 

Mikkolan neliryhmäinen päiväkoti on valmistunut vuonna 1990 ja on nyt vähin-

täänkin peruskorjauksen tarpeessa. 

 

Etelä-Tuusulan päiväkoti käsittäisi 10 päiväkotiryhmää. Uuden päiväkodin suun-

nittelun lähtökohtana on tilojen muuntojoustavuus sekä tilojen tehokas käyttö 

toiminnan ja tilankäytön suhteen huomioiden kaikki eri käyttäjäryhmät. Päiväko-

din monimuotoisten tilojen tarkoitus on palvella myös kunnan asukkaita ja toimi-

joita: asukasyhdistys, vanhempainyhdistys, kansalaisopisto, urheiluseurat, kir-

jasto- ja nuorisopalvelut sekä muut tiloja käyttävät sidosryhmät. Piha-alueiden ja 

ympäristön oppimisympäristöön ja kasvatukselliseen sisältöön sekä käytön tur-

vallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota helppohoitoisuuden ohella. 

 

Tuusulan kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueen maasta. Suunnitte-

lualueen eteläosa on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille kunnan 

aloitteesta. Kunta valmistelee asemakaavan perusteella mahdollisesti kysee-

seen tulevat maankäyttösopimukset tontinomistajien kanssa käytävissä neuvot-

teluissa. 

 

Alueen yleiskuvaus 

 

Suunnittelualue on pääosin lehtipuuvaltaista metsää. Aluetta rajaa pohjoisesta 

kevyen liikenteen väylä sekä Mikkolan koulu, idästä Tuusulanväylä ja lännestä 

Pähkinämäentie. Suunnittelualueen eteläpuoli on metsä- ja peltoaluetta. Tuusu-

lanväylän itäpuolella noin 500 metrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee Tuu-

sulan Urheilupuisto. Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Lahelan 

1. luokan pohjavesialueella. 

 

Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta –selvityksessä (2018) suunnittelu-

alue on merkitty rakennetuksi kulttuurialueeksi osaksi Vanha Hyrylän maalais-

kylää. Suunnittelualueen eteläpuolella on Viksbergin pihapiirin eli Rusthollin ra-

kennuskulttuurikohde sekä muinaisjäännösalue 2012 (Museovirasto), mikä on 

luokiteltu rakennushistoriallisesti ja historiallisesti arvokkaaksi, 1 luokan koh-

teeksi. 
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Kaavoitustilanne 

 

Alue on asemakaavoittamaton, uuden päiväkodin suunnittelualueella ei ole ase-

makaavaa. Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat 2028 –osayleiskaava, 

mikä on oikeusvaikutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin.  

 

Ote ajantasa-asemakaavasta (11.9.2018) vasemmalla ja ote Hyrylän laajentumissuun-

nat 2028 –osayleiskaavasta oikealla. 

 

Tuusulan yleiskaava 2040 on kaavaehdotusvaiheessa, mutta ehdotusta ei ole 

vielä asetettu nähtäville. Yleiskaava 2040:ssa suunnittelualue on merkitty ker-

rostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK). Lisäksi alueelle on ositettu kevyenliiken-

teen runkoverkko. 

 

Uudenmaan maakuntakaavassa (saanut lainvoiman 31.5.2016) suunnittelualue 

sijoittuu tiivistettävälle taajamatoimintojen alueelle. 

 

 

 

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksiä ja päätöksiä: 

 Kunnanvaltuuston pöytäkirja, 4.6.2018  

§ 63 Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma 2018-2028 

 Kunnanvaltuuston pöytäkirja, 7.5.2018 

§ 49 Etelä-Tuusulan varhaiskasvatuksen palveluverkko 2018-2025, 

tulevaisuuden ratkaisut 

 Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta –selvitys 

(Anne Vähätalo, 2018) 
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Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Asemakaavan osalta 

Jenni Aalto, kaavasuunnittelija, p. 040 314 3673 

jenni.aalto@tuusula.fi, 

Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula 

 

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, p. 040 314 2014 

pia.sjoroos@tuusula.fi 

Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula 

 

 

Kasvatus- ja sivistystoimi 

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, p. 040 314 3403 

tiina.simons@tuusula.fi  

Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula 

 

Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, p. 040 314 3328 

hannamari.halinen@tuusula.fi  

Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula 

 

 

Tilakeskus 

Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, p. 040 314 3025 

riitta.laurila@tuusula.fi  

Koskenmäenpolku 4D 3, PL 60, 04301 Tuusula 

 

 

Liikenne, kunnallistekniikka 

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, p. 040 314 3569 

jukka-matti.laakso@tuusula.fi  

Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula 

  

mailto:jenni.aalto@tuusula.fi
mailto:pia.sjoroos@tuusula.fi
mailto:tiina.simons@tuusula.fi
mailto:hannamari.halinen@tuusula.fi
mailto:riitta.laurila@tuusula.fi
mailto:tomi.hurme@tuusula.fi
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Kaavoituksen eteneminen 

 

 

 

Vireilletulo ja OAS

syksy 2018

•vireilletulokuulutus 19.9.2018

•OAS nähtäville 30 vrk, 20.9.–19.10.2018

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla ja paikallislehdessä

•asemakaavan lähtökohdat & tavoitteet

•Osallisilla mahdollisuus jättää mielipide suullisesti tai kirjallisesti

Ehdotus

vuodenvaihteessa

2018-2019

•Kaavaehdotus työstetään yleissuunnitelmatyön yhteydessä

•kuntakehityslautakunta & kunnanhallitus

•kaavehdotus asetetaan nähtäville 30 vrk, julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan 
verkkosivuilla ja Viikkouutisissa

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai 
muistutuksen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

•Osallisilla mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus nähtävilläolon aikana

Hyväksyminen

2019 

•Esitetään hyväksyttäväksi asemakaava

•kuntakehityslautakunta

•kunnanhallitus

•kunnanvaltuusto

•Valitusaika 30 päivää, jolloin osallisilla on mahdollisuus valittaa hallinto-
oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksestä

Voimaantulo

2019

•Kaavan voimaantulosta kuulutetaan sanomalehdissä ja kunnan ilmoitustaululla


