
Tuusulan yleiskaava 2050 -
ehdotus



Yleiskaavan 
vaiheet

Kkl 13.2.2019

Etenee ehdotuksena nähtäville

Hyväksymiskäsittely mahdollisesti 
loppuvuonna



Oikeusvaikutteis
ena koko 

kunnan alueelle

Korvaa:

• Hyrylän laajentumissuunnat –osayleiskaava (KV 

16.10.2000, osin oikeusvaikutteinen)

• Jokelan osayleiskaava (KV 13.3.2006)

• Maantiekylä –osayleiskaava (KV 12.6.1995, 

oikeusvaikutukseton )

• Tuomala –osayleiskaava (KV 16.10.2000)

• Kellokosken osayleiskaavasta taajamasta irrallaan 

olevat Kaunisnummen, Vanhan valtatien varren, 

Hiekkatien, Haarajoen, Halkiantien ja Kittiläntien 

asuinalueet



Mitoitus
• Kunnan väestöennuste: vuonna 

2040 56 000 asukasta, 

keskimääräinen vuosikasvu 1,5 %

• Kaava mahdollistaa uusia 

asuinalueita 68 000 asukkaalle 

(keskimääräinen vuosikasvu 2,3 %) 

eli 60 % varantoa. 

• Asumisväljyyden kasvu 

• Asuminen vaiheistettu 2 –

vaiheeseen. Lisäksi reservialueita. 







Asumisen erityisalueet



Jokelan taajaman maankäyttö

JOKELA AO AP AK

Asunnot 

yht. Asukkaat

I ja II -vaiheet yhteensä 620 960 530 2110 4830

24v ajaksi vuosittain noin 26 40 22 88 201

Uusien asuntotyyppien %-osuus 30 % 45 % 25 % 100 %

Nykyinen talotyyppijakauma 65 % 15 % 20 %

• I-vaiheessa noin 1 400 asuntoa noin 3 300 
asukkaalle

• II-vaiheessa noin 700 asuntoa noin 1 600 
asukkaalle

• Palojoenpuisto reservialuetta

• Väestöennusteen mukaan kasvu vuoteen 2040  
noin 3 000 (lopputilanne n. 9 400), kaava 
mahdollistaa 4 800 asukkaan kasvun 
(lopputilanne noin 11 200), kasvuprosentti 
ennusteessa 1,65 %, kaavassa 2,40 %





Kellokosken taajaman maankäyttö

KELLOKOSKI AO AP AK

Asunnot 

yht. Asukkaita

I ja II -vaiheet yhteensä 490 400 420 1310 2960

24v ajaksi vuosittain noin 20 17 18 55 123

Asuntojen %-osuudet 37 % 31 % 32 % 100 %

Nykyinen talotyyppijaukauma 65 % 15 % 20 %

• I-vaiheessa noin 800 asuntoa noin 1 900 asukkaalle
• II-vaiheessa noin 500 asuntoa noin 1 100 asukkaalle
• Väestöennusteen mukaan kasvu vuoteen 2040  noin 1 400 

(lopputilanne n. 6 400), kaava mahdollistaa 3 000 asukkaan kasvun 
(lopputilanne noin 8 000), kasvuprosentti ennusteessa 1,03 %, 
kaavassa 1,98 %

Kellokosken
suuralue

2016 2030 kasvu vuoteen 
2030

2040 kasvu vuoteen 2040

Väestöennuste 5 000 5 400 400 6 400 1 400
Yleiskaavan
mahdollistama
väestönmäärä

6 900 1 900 8 000 3 000



Hyrylän taajaman maankäyttö

• I-vaiheessa noin 8 000 asuntoa noin 15 000 
asukkaalle

• II-vaiheessa noin 3 000 asuntoa noin 6 000 
asukkaalle

• Väestöennusteen mukaan kasvu vuoteen 
2040  noin 13 000 (lopputilanne n. 35 600), 
kaava mahdollistaa 20 800 asukkaan kasvun 
(lopputilanne noin 43 600), kasvuprosentti 
ennusteessa 1,88 %, kaavassa 2,74 %

• Rykmentinpuistossa ja Koillis-Hyrylässä 
reserviä

Hyrylän 
suuralue

2016 2030 kasvu 
vuoteen 

2030

2040 kasvu 
vuoteen 

2040
Väestöennuste 22 775 29 325 6 550 35 647 12 872

Yleiskaavan 
mahdollistama 
väestönmäärä

37 300 14 500 44 300 21 500

AO AP AK Asunnot Asukkaat

I ja II –vaiheet yhteensä 2090 2930 6300 11320 21515

24v ajaksi vuosittain noin 87 122 263 472 896

Uusien asuntotyyppien %-osuus 18 % 26 % 56 % 100 %

Nykyinen talotyyppijakauma 46 % 18 % 36 %





Muut palvelut

• Yläkouluverkko: Lahela, Rykmentinpuisto ja Riihikallio, 

Kellokosken koulu ja lukio sekä Jokelan yläaste ja 

lukio (P). Monion sijoittuminen C-alueelle.

• Uusien koulujen tarkempi sijoittuminen on 

tarkoituksenmukaista ratkaista vasta 

asemakaavoituksen yhteydessä (Ramboll 2017).

• P-merkinnällä osoitettu lisäksi mm. seurakunta-, 

matkailu-, virkistys-, museo- ja majoituspalveluita 

(kirkot, Gustavelund, Krapi, Anttilan tilakeskus, 

Kirkonkylän koulu, korttelin Sulan oyk:n mukaan) –

voivat sisältää myös asumista.

• Kaikki asumisen alueet voivat sisältää lähipalveluita.



Työpaikka-alueet 
• Kaavoissa jo ratkaistu

• Tuusulan itäväylän varrelle Rykmentinpuistoon 

hieman laajemmin TP:tä

• Poistettu luonnoksessa Tuusulan itäväylän jatkeen 

varrelle osoitettu TP

• Lisätty työpaikkojen reservialue poikittaisyhteyden 

Järvenpää - kt 45 varrelle

• Poistettu luonnoksessa ollut reservivaraus vanhan 

Lahdentien itäpuolelta

• Vaikutusten arviointi suositteli profiloimaan ja 

vaiheistamaan. Kaavaselostuksessa hieman 

profilointia. 

• Myös vähittäiskaupan suuryksiköt (KM) olevien 

osayleiskaavojen mukaan

• Yksi hevoskylä lisätty Ruskelaan

• Focukseen työpaikka-alueen laajenemissuunnan 

osoittaminen pohjoiseen





Luontokohteiden 
maanomistajakuuleminen

toukokuussa 2018



Maanomistajakuuleminen toukokuussa 2018

• Kuulemiskirje lähetettiin noin 
600 maanomistajille

• Saatiin 95 mielipidettä
• Kaikki saivat henkilökohtaisen 

vastineen



Maanomistajakuulemisen analysointi

• Lähes kaikissa kohteissa jonkinlainen kohtuullistaminen

• Merkintää kohtuullistetaan: 62 vastinetta
• Rajausta tarkistetaan: 22 vastinetta 
• Merkintä poistetaan: 21 vastinetta
• Merkintä muuttuu: 4 vastinetta
• Kolmessa kohteessa ei mitään muutoksia

• 64 % kohdekohtaisista mielipiteistä koski alueita, joilla on jo voimassa 

joku suojelumerkintä



Yleiskaavan arvokkaat 
luontokohteet





Tuusulan arvokkaiden luontokohteiden 
pinta-ala on hälyttävästi supistunut

• Yhteispinta-ala osayleiskaavoissa: noin 1344 ha

• Yhteispinta-ala yleiskaava 2040:ssä: noin 889 ha 

• Arvokkaiden luontokohteiden pinta-ala supistunut Tuusulassa noin 

455 ha eli runsaat 30 %  -> suojelu tiukentuu osittain jäljelle 

jääneissä kohteissa



Kaavamerkintähierarkia

• SL ja SL-1 = luonnonsuojelualue/luonnonsuojelualueeksi ehdotettu kohde

• S ja S-1 = luonnonsuojelulain 29 §:n suojelemat luontotyypit

• sl-1 ja sl-2 = alueen osa, joka on paikallisesti luonnonsuojelullisesti arvokas

• luo-1 ja luo-2 = luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alueen osa

• ge = arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma



Yleiskaavan arvokkaat luontokohteet

• SL ja S: 163 ha
• SL-1 ja S-1: 148 ha
• sl-1: 87 ha
• sl-2: 161 ha
• luo-1: 4 ha
• luo-2: 55 ha
• ge: 269 ha



Arvokkaiden luontokohteiden kaavamerkinnät 
perustuvat luontoselvityksiin
• Maankäyttö ja rakennuslaki: Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan 

suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Kunta teettää luontoselvityksiä

Luontoselvityksissä löydetyt arvokkaat luontokohteet pyritään 

turvaamaan kaavaratkaisuissa

Luontoselvittäjä luokittelee maastosta löytämänsä arvokkaat luontokohteet neljään luokkaan: 

kansainvälisesti arvokkaat kohteet, kansallisesti arvokkaat kohteet, maakunnallisesti arvokkaat 

kohteet ja paikallisesti arvokkaat kohteet

Kansainvälisesti, kansallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet on yleiskaavassa osoitettu SL-1 –

merkinnällä. 



Arvokkaiden luontokohteiden 
kaavamerkinnät perustuvat luontoselvityksiin

Yleiskaavaehdotuksessa paikallisesti arvokkaat luontokohteet on osoitettu sl-1- tai sl-2 -merkinnällä. 

Näitä alueita ei ole tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueiksi luonnonsuojelulain nojalla, vaan niiden 

luontoarvot turvataan kaavamääräyksillä. Tällä merkinnällä on osoitettu:

• metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä

• vesilain mukaisia kohteita (2 luku 11 §)

• luonnonsuojelulain 49 §:n suojaamia luontodirektiivin liitteeseen IV (a) kuuluvien eläinlajien 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja

• uhanalaisia luontotyyppejä

• arvokkaita soita



MUUTOKSIA MERKINTÖIHIN: S ja S-1



MUUTOKSIA KAAVAMÄÄRÄYKSIIN: SL-1-MERKINTÄ

Ennen maanomistajakuulemista
Maanomistajakuulemisen jälkeen

• Suojelumääräystä kohtuullistetaan: suojelumääräys on voimassa enintään viisi vuotta



MUUTOKSIA KAAVAMÄÄRÄYKSIIN: sl-2-merkintä

Ennen maanomistajakuulemista

Maanomistajakuulemisen jälkeen

• Avohakkuukielto poistuu



MUUTOKSIA KAAVAMÄÄRÄYKSIIN: 
luo-2

Ennen maanomistajakuulemista Maanomistajakuulemisen jälkeen

• Avohakkuukielto poistuu



MUUTOKSIA KAAVAMÄÄRÄYKSIIN: ge-
merkintä

Ennen maanomistajakuulemista Maanomistajakuulemisen jälkeen

• Avohakkuukielto poistuu



EI MUUTOKSIA



Luonnonsuojelualueen 
perustaminen



Luonnonsuojelualueen perustaminen 

• Arvokkaan luontokohteen suojelusta on mahdollista saada korvausta. Suomessa 

valtio perustaa luonnonsuojelualueen, joten korvausvelvollisuus on valtiolla 

(Uudenmaan ELY-keskus). Mikäli maanomistaja päättää perustaa 

luonnonsuojelualueen kiinteistölleen, hän neuvottelee suojelusta, suojeluehdoista ja 

korvauksista Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Yksityishenkilölle 

luonnonsuojelualueen perustamisesta maksettava korvaus on verovapaata tuloa 

(TuloveroL 80 § 7 kohta). Myös myynti valtiolle on verovapaata (TuloveroL 48 §).



Metsätalousvaikutusten 
arviointi

vuoden 2018 lopussa



Yleiskaava 2040 -ehdotuksen arvokkaiden luontokohteiden 
kaavamerkintöjen metsätalousvalituksia yksityismailla arvioitiin 
vuoden 2018 lopussa. Arvioinnin toteutti Luonnonvarakeskus – LUKE.

Arvioinnin mukaan yleiskaavaratkaisu lisää kantorahatuloja noin 260 
800 € vuodessa ensimmäisen 10 vuoden aikana verrattuna nykyisten 
osayleiskaavojen arvokkaiden luontokohteiden rajauksiin.









• Linjamäki
• Vanhakylä
• Rusutjärvi
• Nahkela
• Ruotsinkylä



Kulttuurimaisema
Kaavaan ei osoiteta 
III-luokkaa, eikä II-
luokasta Kellokosken 
taajamaa eikä 
Tuomalan 
radanseutua. 



Yleiskaavaverkko

• Seudullinen päätieverkko, pääkadut sekä keskeiset kokoojakadut

• Uuden maankäytön ja seudullisen kasvun edellyttämät uudet hankkeet

• Joukkoliikenteen laatukäytävät

• Pyöräilyn runkoverkko





Pohjois-Tuusula

Kellokosken ohikulku

Pertuntie-Jokelantie –yhteys

Järvenpää-kt 45



Etelä-Tuusula

• Itäväylän jatke

• Koillis-Hyrylän yhteys



Etelä-Tuusula
• Maisalantien parantaminen

• Tuusulanjoentien jatke omalla merkinnällä

• Lahelan Orsi

• Läntistä ohikulkua ei osoiteta

• Kehä IV



Pikaraitiotieselvitystä ollaan tilaamassa



Lentomelu



Muita kaavamerkintöjä

• Pohjavesialueet – ei maalämpökaivoja

• Paloasema, vankila-alue, hautausmaa, 

• Maa-aineisten ottoalue ja suojavyöhyke, 

ylijäämämaiden loppusijoitukseen 

varattu alue

• Naturat

• Maakaasuputket

• Muinaisjäännökset

• Pilottirakentaminen


