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Tervetuloa lausunnonantajien tilaisuuteen

• Avaussanat yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström

• Tilaisuuden puheenjohtaja kaavoituspäällikkö Anne Olkkola

• Läsnäolijat kirjoittaisitteko keskustelukenttään nimenne ja organisaationne

• Kysymyksiä voi esittää kättä nostamalla kesken esityksen

• Keskustelua esityksen lopussa

Tilaisuuden kulku

1. Tuusulan yleiskaava 2040 –ehdotus II esittely

2. Keskustelua



Kaavan vaihe ja jatko

• Kaavaehdotus on nähtävillä 1.12.2021 - 31.1.2022. 

• Mahdollinen muistutus pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2022 klo 16.00 

sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@tuusula.fi

• Nähtävillä olon jälkeen laaditaan vastineet ja kaavaan voidaan tehdä pieniä 

tarkistuksia

• Tämän jälkeen kaava tulee hyväksymiskäsittelyyn: Kuntakehityslautakunta –

Kunnanhallitus – Valtuusto. Tavoitteena kevät 2022. 

mailto:kaavoitus@tuusula.fi


Hallitus käsitellyt kaavaa viimeksi 25.2.2019. Viranomaisneuvottelun jälkeen on kaavaan tehty 
paljon muutoksia. 



Luonnos 2014

Lisäksi Ristikytö 
reservialueeksi

Rakennemallit 2011



• Kaavaehdotus nähtävillä 28.3. -17.5.2019

• Yleisötilaisuudet 9.4. Kellokoski, 11.4. Hyrylä, 

16.4. Jokela

• Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 

15.10.2019, ELY-työneuvottelu 25.3.2020

• Lausuntoja 32

• Muistutuksia 58 (suurin osa luontokohteista)

• Yleisötilaisuuksissa noin 20-30 asukasta 

jokaisessa taajamassa

Ehdotus 13.2.2019



Ehdotus II
Sinisellä kumottavat 
osayleiskaavat. 

Valkoisella voimaan jäävät 
osayleiskaavat, joilla 
lainvoimaiseksi tulevat:

1. Arvokkaat luontokohteet 
2. Lentokonemelu
3. Maanalaisen radan 

yhteystarve (Lentorata ja 
Tallinna-tunneli)

4. Työpaikka-alueen 
laajenemissuunnat

5. Yhdyskuntateknisen huollon 
alue (aluevaraus ET ja 
kohdesymboli)



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

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

• Väestösuunnitteen 2019 mukaan kasvu olisi 0,2 % vuosittain,  jolloin kaavan tavoitevuonna 

asukkaita olisi kunnassa 40 300

• Väestösuunnite 2021 kasvu 0,75 %, jolloin 2040 asukkaita olisi noin 45 000

• Kunnassa nyt asukkaita noin 38 700

Yleiskaavassa huomattavasti kasvuennustetta enemmän tulevaisuuden 

asumismahdollisuuksia



Kaavakartan muutokset lyhyesti 
viime kaavaehdotuksen (2019) 

nähtävillä olon jälkeen
Lisäksi paljon muutoksia määräyksiin



Jokela 2019 ehdotus2021 ehdotus II

Poistettu MU

Laajennettu TP

Lisätty 
selvitysalue ja 
seudullinen 
liikenteen 
yhteystarve

Muutettu 
ulkoilureittejä / 
viheryhteyksiä / 
ekologisia 
reittejä

Laajennettu TP, 
Lisätty 
reservimerkinnän 
alle M

Muutettu 1-koriin



Kellokoski 2019 ehdotus2021 ehdotus II

Kellokosken 
osayleiskaava jää 
voimaan lukuun 
ottamatta 
Haarajoen, 
Halkiantien ja
Kittiläntien 
asuinalueita

Voimaan tulevat 
arvokkaat 
luontokohteet



Ehdotus II 
2021

Ehdotus 2019
Lisätty AT-alue

Poistettu pilottirakentamisen kohde

Siirretty aseman 
paikka

Lisätty maa- ja 
metsätalousaluem
erkintä 
reservimerkinnän 
alle

Voimaan jäävien haja-
asutusalueen osayleiskaavojen 
osalta vain 5 teemaa



Ehdotus II 2021

Ehdotus 2019

- Halkivaha, Puistokylä, Olympiakylä ja 
Peurantie I-koriin
- Reservialueiden alle M, jolloin metsälaki 
voimassa
- Lahelan orrelle kaksi linjausta, Lahelanpellon
alueet tarkistettu
- Paikalliset liikenteen yhteystarpeet 
yleispiirteistetty

TP-laajennettu Pientaloaluetta laajennettu
Selvitysalue (ei voimaan)

Läntinen Kannistontie, Rajatie ja Pursutie AO

Tuusulanjoentien
jatke



Ehdotus II 
2021

Ehdotus 2019

Voimaan jäävien haja-
asutusalueen osayleiskaavojen 
osalta vain 5 teemaa

Lisätty yhdyskuntateknisen 
huollon alue

Lisätty Tallinna-tunneli

Vain yksi TP-laajenemisnuoli

AT-alue Firaan



Kaavaratkaisu lyhyesti



Asumisen laajenemisalueet
Vaiheistettu, jotta osataan ajoittaa maanhankinta, 
kunnallistekniikan suunnittelu ja -rakentaminen 
järkevästi. 



Vaiheistus



Liikenne



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

Arvokkaat 
luontokohteet

Luonnonsuoje
luun varatut 
alueet SL, SL-
1, S ja S-1



Kohtuullistaminen: 5 
vuoden määräaika



• Natura-alueille on aikanaan 
valtioneuvoston päätöksellä 
hyväksytty ensisijainen suojelun 
toteuttamistapa esim. 
luonnonsuojelulain nojalla. 
Toteuttamistapa ei ole vapaasti 
valittavissa. 

• Riippumatta toteutustavasta 
kaikilla Natura-alueilla on voimassa 
LSL 64a §:n mukainen suojelun 
perusteena olevien 
luonnonarvojen heikentämiskielto.



Alueen osa, joka on luonnonsuojelullisesti 
arvokas 
Tuusulan 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



sl



Kulttuuri-
ympäristö

Paikallinen (harvempi 
viivoitus)

Maakunnallinen (tiheämpi viivoitus 
reunaviivalla)







Yhdyskuntateknisen huollon alue



11. Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikan 
poikittaisyhteys (Järvenpää - Nurmijärvi)

Vanha Uusi, siirretty nuoli tien eteläpuolelle 
asukkaiden muistutusten vuoksi



Muutoksia kaavaselostukseen, esim:

• Avataan jotkin asiat vain 

kaavaselostuksessa kartoilla, esim. 

päivittäistavarakaupan verkosto

• Lisätty seveso-kohteet ja 

lentoestepinnat



Tehdyt lisäselvitykset Lisäksi Kallioselvitys



Kiitos!
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