
Tuusulan yleiskaava 2040
Ehdotus II

Asuminen, liikenne ja työpaikat



Iltakoulut

• 7.4. ja 8.4. asuminen, työpaikat, palvelut ja liikenne – kummassakin sama esitys

• 14.4. ja 15.4. luonto ja virkistys – kummassakin sama esitys

• 20.4. kyselytunti (2h)

• 21.4. kuntakehityslautakunta

-> hallitus



Kaavatasot
MRL määrää

rakennuslupa



Prosessi

KKL keskusteluasioissa esitelty ensimmäistä 
ehdotusta: 20.12.2017, 17.1., 30.5., 10.10., 
3.11., 21.11.2018

Kuntakehityslautakuntaan 21.4.2021, siitä hallitukseen, joka 
laittaa kaavan nähtäville vähintään 30 vrk.

Hyväksymiskäsittely (kkl – kh – valt) syksyllä/loppuvuonna 
2021



Ehdotus I, 2019

Punaisella merkityt 
osayleiskaavat kumotaan, 
valkoiset jäävät voimaan. 

Koko kuntaan osoitetaan: 

1. Arvokkaat luontokohteet
2. Lentokonemeluvyöhykkeet
3. Maanalainen rautatien 

yhteystarve (Lentorata ja 
Tallinna-tunneli)

4. Työpaikka-alueen 
laajenemissuunta (nuolet)

5. Yhdyskuntateknisen 
huollon alue 
(maankaatopaikka/kiertota
lousalue)



• Lisätty voimaan jäävien osayleiskaavojen rajat ja 

nimet

• Haalennettu maskilla voimaan jäävien 

osayleiskaavojen alueelta kaikki muut merkinnät 

paitsi:

• Arvokkaat luontokohteet
• Lentokonemeluvyöhykkeet
• Maanalainen rautatien yhteystarve (Lentorata 

ja Tallinna-tunneli)
• Työpaikka-alueen laajenemissuunta (nuolet)
• Yhdyskuntateknisen huollon alue 

(maankaatopaikka/kiertotalousalue)

-> nämä merkinnät nostetaan maskin päälle ja saatetaan 
teemoina voimaan koko kunnan alueelta 

Tuusulan 
yleiskaavaehdotus II



Asuminen



Uusi väestöennuste

• Kaavaa laadittaessa pitkän ajan väestönkasvuennusteena pidettiin 1,5 %, joka tarkoittaisi 

yleiskaavan tavoitevuonna 2040 56 000 asukasta. Kaava varautuu 68 000 asukkaaseen. 

• Kunnan johtoryhmä valitsi A=Trendi ennusteen kunnan talousarvion ja –suunnitelman 

pohjaksi. Kasvu olisi 0,2 % vuosittain,  jolloin kaavan tavoitevuonna asukkaita olisi kunnassa 

40 300, jos mentäisiin samaa kasvuvauhtia vuoteen 2040. -> tuskin mennään, taas on 

kaavavarantoa ja asuntoja rakennetaan enemmän kuin lähivuosina. 

• Kunnassa nyt asukkaita noin 38 700

• Yleiskaavassa siis enemmän reserviä ja yleiskaavan tavoitevuosi voi venyä pidemmälle



Asumisen aluevaraukset



Vaiheistus





Hyrylä

Vaiheistus muutettu ensimmäisestä yleiskaavaehdotuksesta 
(kaavoitussuunnitelma 7.12.2020)



Mitoituslaskelmat ovat suuntaa antavia
ja tarkentuvat asemakaavojen ja niiden
toteutumisen myötä.







Mitoituslaskelmat 
ovat suuntaa antavia
ja tarkentuvat 
asemakaavojen ja 
niiden
toteutumisen myötä.







Mitoituslaskelmat ovat suuntaa antavia ja tarkentuvat asemakaavojen ja niiden
toteutumisen myötä.



Asumisen merkintöjä yksinkertaistettu ja aluerajauksia päivitetty Rajatien 
tuntumassa

Vanha Uusi Vanha Uusi



Lisätty AT-merkintä



Poistettu Ares –merkintä, yksinkertaistettu Res-merkinnäksi. 
Ristikydössä oma Res-1



Kellokoski, Järvenpäähän rajautuvat alueet

Osayleiskaava

Vanha ehdotus

Uusi ehdotus



Liikenne



Lisätty voimaan tuleva Tallinna-tunneli samalla 
merkinnällä kuin Lentorata



Lisätty Lahelan orren yhteys 
Sahatielle

Vanha Uusi

Poistettu Tuusulanjoentien jatke

Vanha Uusi



Yksinkertaistettu, liikenteen yhteystarpeet

Vanha Uusi
Eritasot otettu pois (vanha ehdotus)



Työpaikat ja palvelut





Työpaikka-alueen laajenemissuunta

Nuolimerkintä puuttuu kaavakartan 
merkinnöistä -> lisätään



Rykmentinpuiston TP-aluetta laajennettu
Paloasema TP-merkinnällä

Vanha Uusi 



Sahankulma ainoa, johon KM-merkintä 
tulee voimaan tällä kaavalla

Päivittäistavarakaupat poistettu 
kaavakartalta



Lahelan monitoimikampuksen paikka orren varrelle

Vanha Uusi



Aikataulu

Huhtikuun alussa 5 kpl iltakouluja/kyselytunteja päättäjille

Kuntakehityslautakuntaan 21.4.2021, siitä hallitukseen, joka laittaa kaavan nähtäville

vähintään 30 vrk. Nähtävillä olon aikana asukastilaisuudet. 

Hyväksymiskäsittely (kkl – kh – valt) syksyllä/loppuvuonna 2021
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