
Tuusulan yleiskaava 2040
Ehdotus II

Luonto ja virkistys



Viime viikolla keskustelua herätti 
Nuppulinnan ja Purolan asemat

Asemia ei ole merkitty nyt yleiskaavaehdotukseen



Nuppulinnan seisake
• Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen 2. vaihe –ratasuunnitelmassa nykyisen Nuppulinnan seisakkeen 

kohdalla rakennetaan uudelleen myös nykyiset kaksi raidetta samalla kun nykyisten itäpuolelle toteutetaan 

kaksi uutta raidetta.

• Seisakkeen toteuttaminen 4 raiteiseen tilanteeseen edellyttää seisakepaikalla sekä itäisen että läntisen 

laiturijärjestelyn uudelleentoteuttamista. 



Nuppulinnan seisake

• Nuppulinnan seisakkeen toteutuskustannus on 

karkeasti arvioitu raportin Uudet junaliikenteen 

seisakkeet (Väyläviraston julkaisuja 36/2019) 

mukaan

• Laskelma on tehty ”seisake kaksiraiteisella 

rataosuudella” –esimerkin mukaan. Nuppulinnaan

ei ole syytä ajatella keskiraiteiden väliin sijoitettua 

laituria.

• Laskelman mukaan Nuppulinnan seisakkeen 

toteuttamisen kustannusarvio on noin 1,4 milj. euroa 

(alv 0).

Esimerkkilaskelma
Seisake kaksiraiteisella rataosuudella
  - reunalaiturit kahdella raiteella, vertautuu Nuppulinnan seisakkeen tarpeeseen

Seisakkeen hankeosien investointikustannusarvio (MAKU2010=117,4 (02/2021))

Määrä YksikkökustannusKustannus [€]
Korkea liikennöintilaituri 2x220 m 1210 €/m 532400
Tasonvaihtorakenteet 0,25 x 1 erä (*) 1535000 €/erä 383750
Ajoyhteydet 500 m 180 €/m 90000
Pysäköintialue 20 ap 1460 m2 83 €/m2 121180
Laiturivarusteet 2 erää 24400 €/erä 48800
Laiturialueen valaistus 2 erää 63200 €/erä 126400
Rakennusosat yhteensä 918780
Tilaajatehtävät 15% 1 erä 137817
Yhteensä (alv 0%) 1440300
 (*) oletus, että jkp-rata-alikulun ja laituriyhteyksien kustannuksista 25%
jyvitetään reunalaiturien toteutuksen kustannukseksi



Purolan seisake
• Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen 2. vaihe –ratasuunnitelmassa nykyisen Purolan 

seisakkeen kohdalla rakennetaan uusi raide nykyisten raiteiden itä- ja länsipuolelle.

• Seisakkeen toteuttaminen 4 raiteiseen tilanteeseen edellyttää seisakepaikalla sekä itäisen että 

läntisen laiturijärjestelyn uudelleentoteuttamista. 

• Sijaitsee Järvenpään kaupungin puolella, eikä ole merkitty Järvenpään yleiskaavaan. 



Purolan seisake

• Purolan seisakkeen toteutuskustannus on 

karkeasti arvioitu raportin Uudet junaliikenteen 

seisakkeet (Väyläviraston julkaisuja 36/2019) 

mukaan

• Laskelma on tehty ”seisake kaksiraiteisella 

rataosuudella” –esimerkin mukaan. Purolaan

ei ole syytä ajatella keskiraiteiden väliin sijoitettua 

laituria.

• Laskelman mukaan Purolan seisakkeen 

toteuttamisen kustannusarvio on noin 1,9-2,0 milj. 

euroa (alv 0).

Esimerkkilaskelma
Seisake kaksiraiteisella rataosuudella
  - reunalaiturit kahdella raiteella, vertautuu Purolan seisakkeen tarpeeseen

Seisakkeen hankeosien investointikustannusarvio (MAKU2010=117,4 (02/2021))

Määrä YksikkökustannusKustannus [€]
Korkea liikennöintilaituri 2x280 m 1210 €/m 677600
Tasonvaihtorakenteet 1 erä (*) 635000 €/erä 635000
Ajoyhteydet 500 m 180 €/m 90000
Pysäköintialue 20 ap 1460 m2 83 €/m2 121180
Laiturivarusteet 2 erää 24400 €/erä 48800
Laiturialueen valaistus 2 erää 63200 €/erä 126400
Rakennusosat yhteensä 1698980
Tilaajatehtävät 15% 1 erä 254847
Yhteensä (alv 0%) 1953800
 (*) 2 x hissi, porrasrakenteet, karkea arvio



Raportin mukaan:

----
Taajamajunaliikenteen tarkoituksena on palvella työ-, asiointi- ja 
vapaa-ajan matkoja kuntakeskusten välillä. Uuden seisakkeen tulee 
sijaita taajamassa, jossa on vähintään 2000 asukasta 2,5 km 
säteellä asemasta tai seisakkeen ympäristöön on suunniteltu 
maankäyttöä yli 10 000 asukkaalle.
-----



Nuppulinnan 
asemanpaikasta 
2,5 km säteellä 
asuu 1022 
asukasta 
keväällä 2021



Nuppulinnan 
asemanpaikasta 
2,5 km säteellä 
asuu 1022 
asukasta keväällä 
2021

Alueelle ei ole 
osayleiskaavoissa 
osoitettu 
voimakasta 
maankäyttöä



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)

• 16.6. 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



Maa- ja metsätalousalueet, 
viherverkko ja reitit



Aluevaraukset (kuten maa- ja 
metsätalousalueet) osoitetaan 
vain kumottavien 
osayleiskaavojen alueilla. 

Poikkeuksena 
luonnonsuojelualueet (S, SL) ja 
yhdyskuntateknisen huollon 
alue (ET)





M-alueita mm. Hyrylän taajaman reunoilla. Alueilla on ollut aikaisemmin Hyrylän 
laajentumissuuntien osayleiskaava, jossa ei ole sallittu uusia asuinrakennuspaikkoja 
suunnittelutarveratkaisuin. Alla ote osayleiskaavasta ja määräyksistä: sallitaan 
ainoastaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen (ei ”sekä 
asuinrakentaminen / hajarakentaminen” kuten muissa haja-asutusalueen 
osayleiskaavoissa) -> tilanne ei muutu



M-1 –alueilla voidaan tutkia uusien 

rakennuspaikkojen 

muodostaminen 

suunnittelutarveratkaisuin. Näitä 

alueita osoitettu kauemmas 

taajamista ja asemakaavan 

lievealueista. 



Maisemapelloille MA ja 
viljelymaisemaan MV ei sallita 
uusia rakennuspaikkoja, 
sallitaan maataloutta 
palvelevaa rakentamista ja 
olevien rakennusten 
korvaamista ja laajentamista. 

Maisemapellolla 
toimenpiderajoitus. Tulevat 
asemakaava-alueisiin. 













Rykmentinpuiston 
reittejä – ei 
oikeusvaikutteinen

Seitsemän 
veljeksen 
mobiilireitti

Metsäntutkimus-
laitoksen reittejä



Tulossa uusia 
reittejä. Poistettu 
reitit yksityisen 
mailta

Oleva, parannettu 
reitti. Haasteena: 
työpaikka-alueen 
läpi ja alueelle 
uutta asutusta

Uusi

Uusi

Jos on esim. 
puistokäytävä, jolla 
menee jalankulun 
yhteys, on se merkitty 
viheryhteystarpeena. 



Kellokoskella jää osayleiskaava voimaan



ILTAKOULU
YLEISKAAVAN ARVOKKAAT 

LUONTOKOHTEET
14.4.2021



Miksi suojelisimme?
• Luonnonsuojelulla turvataan luonnon monimuotoisuutta

• Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan maapallon lajien ja eliöyhteisöjen kirjoa. 

Jokaisella kasvi- ja eläinlajilla on oma tehtävänsä luonnossa ja paikkansa ravintoketjussa. 

Tärkeiden lajien kuten petoeläinten väheneminen tai katoaminen voi sekoittaa kokonaisen 

ekosysteemin. Seuraukset voivat olla arvaamattomat myös ihmisille. Suojelemalla 

luonnon monimuotoisuutta suojelemme myös kaikkia ihmisen elämän, terveyden ja 

hyvinvoinnin mahdollistavia asioita – esimerkiksi puhdasta vettä, hengityskelpoista ilmaa, 

ruokaa ja lääkeaineita mahdollistavia lajeja.

• Luonto köyhtyy kaikkialla maailmassa hälyttävän nopeasti esim. Suomessa jo joka 9 laji 

on uhanalainen. Suomen luontotyypeistä joka toinen on uhanalainen.



Kunnan keinoja luonnonsuojelun 
edistämisessä (kuntaliiton tekemä yhteenveto)

• Luontotiedon kerääminen ja jakaminen
• Luontoselvitykset
• Viheryhteyskartoitukset

• Maankäyttö ja suunnittelu
• Kaavoitus
• Rakentaminen ja ylläpito

• Luonnonsuojelualueiden perustaminen ja maiden hankinta luonnonsuojeluun

• Vieraslajien torjunta

• Luonnon virkistyskäyttöpalvelujen tarjoaminen
• Luontopolut, -reitit

• Luontomatkailun edistäminen

• Luontotietoisuuden lisääminen 
• Luontokoulut, kasvatus, koulutus, oppimisympäristöt 



Arvokkaat luontokohteet 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



Arvokkaiden luontokohteiden 
kaavamerkinnät

Luonnonsuojeluun varatut alueet (isot kirjamet)

• SL ja SL-1, S ja S-1

Natura-alue: Euroopan Unionin Natura-ohjelmaan kuuluva alue

Paikallisesti arvokkaat kohteet - rajaukset käyttötarkoitusmerkinnän 

päällä (pienet kirjaimet)

• sl, luo, ge













Natura 2000 on Euroopan unionin luonnonsuojeluohjelma, jonka tavoite 
on tukea luonnon monimuotoisuutta. Hanke turvaa Euroopan unionin 
luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. 
Näitä luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_unioni
https://fi.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteetti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_unionin_luontodirektiivi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Laji
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eurooppa


• Natura-alueille on aikanaan valtioneuvoston päätöksellä hyväksytty ensisijainen suojelun 

toteuttamistapa. Toteuttamistapa ei ole vapaasti valittavissa tai varsinaisesti neuvoteltavissa oleva 

asia, vaan se perustuu aina kunkin alueen suojelutavoitteisiin
• Tuusulanjärven lintuvesi: Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan luonnonsuojelulain ja/tai vesilain nojalla. 
• Keravanjokikanjonin lehto: Natura-alueen toteutuskeino maa-alueilla on luonnonsuojelulain mukaisen 

suojelualueen perustaminen. Keravanjoen vesialueella toteutuskeino on vesilaki. Tavoitteena vesialueella on säilyttää 
uoman luonnontila ja luontainen hydrologia.

• Natura-alueella sijaitseville maa-alueille, joita ei ole vielä perustettu luonnonsuojelualueeksi tulisi 

siten valtioneuvoston päätöksen mukaisesti sekä Tuusulanjärvellä että Keravanjokilaaksossa SL-1 –

merkintä.

• Riippumatta toteutustavasta kaikilla Natura-alueilla on voimassa LSL 64a §:n mukainen suojelun 

perusteena olevien luonnonarvojen heikentämiskielto.



Arvokkaiden luontokohteiden 
kaavamerkinnät perustuvat luontoselvityksiin

Yleiskaavaehdotuksessa paikallisesti arvokkaat luontokohteet on osoitettu sl-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

• Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue on osoitettu luo-merkinnällä

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

kaavamääräyksillä











Valtakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat 
geologiset kohteet
Näitä alueita ei ole tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueiksi 
luonnonsuojelulain nojalla, vaan niiden luontoarvot turvataan 
kaavamääräyksillä. 



Yleiskaavaehdotuksen arvokkaat 
luontokohteet

• SL- ja S-alueet noin 166 ha

• SL-1 ja S-1 noin 193 ha

• sl-alueet noin 228 ha

• luo-alueet noin 29 ha

• ge-alueet noin 328 ha



Eliöille tärkeää esteetön kulku paikasta 
toiseen!



Tärkeää: koko, muoto, kytkeytyneisyys



Suojelualueita saa hoitaa - esim. case 
Natura-alueen hoitotoimet

• Natura-alueen hoitotoimia varten laaditaan yleensä hoitosuunnitelma

• Tuusulanjärven lintuveden hoitosuunnitelma laadittiin vuonna 2016

• Maisematyölupa hoidon toteuttamiseksi saatiin vuóden 2019 lopussa (voimassa 10 vuotta)

• Lintukosteikon hoito aloitettiin talvella 2020-21: pusikoiden raivauksella ja pienpetojen eli 

supien ja minkkien pyynnillä

• Koska kyseessä on lintujen suojelualue, tulee aluetta hoitaa niin, että linnut viihtyvät. 

Indikaattorilajina on usein naurulokki, koska naurulokkien seassa muiden lintujen on 

turvallista pesiä

• Hoitosuunnitelmia valmistumassa myös muille alueilla tänä vuonna (pähkinäpensaslehdot)

• Kaikkien arvokkaiden luontokohteiden kaavamääräyksessä ”Alueella voidaan tehdä 

hoitosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä”



Anttilan tilakeskuksen rannan piknik-alue

Ennen hoitotoimia

Hoitotoimien jälkeen



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 §).



Kulttuuriympäristö



Poistettu kaavakartalta, jäänyt 
vahingossa määräysliitteeseen



Maakunnallinen 
(tiheämpi viivoitus 

reunaviivalla)

Paikallinen (harvempi 
viivoitus)



Ympäristöhäiriöt





Lisätty kaavaselostukseen 
- lentoestepinnat ja lentoliikenteen laskeutumisvyöhyke kuvana
- Seveso –laitokset eli suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset ja 

varastot





Aikataulu

Huhtikuun alussa 5 kpl iltakouluja/kyselytunteja päättäjille.

Onko tarve iltakouluille vielä touko/kesäkuussa?

Kuntakehityslautakuntaan 16.6.2021, siitä hallitukseen, joka laittaa kaavan nähtäville

vähintään 30 vrk. Nähtävillä olon aikana asukastilaisuudet. 

Hyväksymiskäsittely (kkl – kh – valt) loppuvuonna 2021
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