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§9
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 10
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Inkeri Laajanen ja Timo Laakso.
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§ 11
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat ja
muut tahot 2019, vammaisneuvoston edustaja
TUUDno-2019-101
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokouksessaan 22.1. päättäyt
kutsua vaikuttamistoimielinten edustajat lautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja
puheoikeudella. Vammaisneuvoston tulisi nimetä keskuudestaan edustaja ja
varaedustaja lautakunnan kokouksiin vammaisneuvoston kuluvalle toimintakaudelle.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Vammaisneuvosto päättää
nimetä edustajan ja tälle varaedustajan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan.
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§ 12
Vammaisneuvoston toiminta 2019, Keski-Uudenmaan vammaisneuvostojen yhteiskokous
2019
TUUDno-2019-42
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Keski-Uudellamaalla toimivien vammaisneuvostojen toimintaympäristö on muuttunut
sote-palveluiden siirryttyä Keusoten hoidettavaksi ja maakunta-sote-uudistuksen
valmistelun edetessä. Tuusulan vammaisneuvosto haluaa kutsua koolle alueen
Vammaisneuvostot yhteiskokoukseen ajankohtaisten aiheiden tiimoilta.
Ehdotus
Vammaisneuvosto päättää
keskustella vammaisneuvostojen yhteisen tapaamisen ajankohdasta.
esittää kutsun yhteiseen tapaamiseen Keski-Uudenmaan kuntien
vammaisneuvostoille.
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§ 13
Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kuntien ja Keusoten välisen yhteistyön
käynnistyminen, vammaisneuvosto
TUUDno-2019-235
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulan kunnalla ja Keusotella on yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistehtävä – asiakkaat, asukkaat, kuntalaiset, ovat yhteisiä ja yhteistyötä
tehdään eri yhdyspinnoilla. Kunnan hyvinvointitehtävä painottuu ennaltaehkäiseviin
palveluihin, Keusoten korjaaviin palveluihin.
Molemmilla tahoilla on yhteisenä tavoitteena ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen
ja korjaavan hoidontarpeen vähentäminen. Työhön sisältyy kuntalaisten/asukkaiden
/asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulma sekä alueen ja kunnan
elinvoiman ja talouden näkökulma.
HYTE-tehtävä on molemmissa organisaatioissa koko organisaation läpäisevä ja
poikkileikkaava: ylimmästä johdosta asiakaspintaan, toimialueelta toiseen. Molempien
organisaatioiden eri organisaatio- ja päätöksentekoelinten tasoilla ja ryhmillä on oma
roolinsa HYTEn edistäjinä.
Rooli on hyvä tunnistaa, kommunikoida ja yhdyspinnat sekä niillä työskentely
kirkastaa. Erityisen tärkeää se on Keusoten ja kunnan palveluiden yhdyspinnoilla.
Alueellinen HYTE-työ on käynnistynyt kuntien ja Keusoten yhteistyönä. Kokouksessa
annetaan tilannekatsaus työn käynnistymiseen ja etenemiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Vammaisneuvosto päättää
merkitä tiedokseen tilannekatsauksen alueellisen HYTE-työn käynnistymiseen.
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§ 14
Kotkantien ja Haukantien katusuunnitelma, vammaisneuvoston lausunto
TUUDno-2019-221
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman, Tomi Hurme
heidi.hagman@tuusula.fi, tomi.hurme@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, suunnitteluinsinööri
Riihikalliossa sijaitsevien Kotkantien ja Haukantien suojatie- ja liikennejärjestelyiden
parantamisen katusuunnitelmaehdotus on menossa nähtäville 14.2.2019. Tuusulan
kunnan yhdyskuntatekniikassa on laadittu Kotkantien ja Haukantien suojatie- ja
liikennejärjestelyiden parantamisen katusuunnitelmaehdotus, piir.no 2070/1-
7. Katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä 14.2.–27.2.2019 TuusInfo-asiakaspalvelun
tiloissa sen aukioloaikoina (Autoasemankatu 2, Hyrylä). Lisäksi
katusuunnitelmaehdotukseen voi tutustua kunnan karttapalvelussa (https://kartta.
tuusula.fi). Lisätietoja katusuunnitelmaehdotuksesta antaa suunnitteluinsinööri Tomi
Hurme, p. 040 314 3568, (huone 305), sähköposti: tomi.hurme(at)tuusula.fi.
Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti Tuusulan kunnan tekniselle
lautakunnalle 27.2.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Tuusulan kunta, Tekninen lautakunta, PL 60, 04301 Tuusula tai sähköpostilla
osoitteeseen: tekninentoimi@tuusula.fi
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Vammaisneuvosto päättää
merkitä tiedokseen ja keskustella katusuunnitelmaehdotuksesta.
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Kuntakehityslautakunta, § 14,23.01.2019
Vammaisneuvosto, § 15, 13.02.2019
§ 15
Högberginhaara 10, asemakaavan laatimishakemus / asemakaavan muutoshakemus,
vammaisneuvoston lausunto
TUUDno-2018-1327
Kuntakehityslautakunta, 23.01.2019, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
vilma.karjalainen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Perustelu
Kaavoitus on aloitettu vuonna 2018 maanomistajan aloitteesta vähäisenä kaavana.
Kaavamuutoshakemus on hyväksytty Kuntakehityslautakunnassa 10.10.2018 § 109 ja
Kunnanhallituksessa 15.10.2018 § 345. Kaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella
31.10.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.11.–30.11.2018.
Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivulla
www.tuusula.fi/kuulutukset sekä lehti-ilmoituksella Viikkouutiset-lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta vastaanotettiin 6 lausuntoa. Lausunnot
kohdistuivat pääasiassa olemassa olevien johtojen ja muuntamoiden sekä ekologisen
viheryhteyden virkistyskäyttömahdollisuuksien huomioimiseen kaavatyössä. Kaava-
alueen maanalaiset johdot ja puistomuuntamot merkittiin tarpeellisissa määrin
kaavakartalle ja mainittu ekologinen yhteystarve rajautuu kaava-alueen ulkopuolelle.
Mielipiteitä ei jätetty.
Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 9004, joka sijoittuu Maantiekylään
Kulomäen työpaikka-alueelle ja Etelä-Tuusulaan lähelle Helsinki-Vantaan lentoasemaa
sekä tulevaa Kehä IV:ää (Kulomäentie). Kaavaratkaisu tukee yritystoimintaa Tuusulan
kunnan strategian mukaisesti tehostamalla yritysalueen tontinkäyttöä korottaen
nykyistä 0.45 tonttitehokkuutta ja mahdollistaen lisärakentamisen tontille.
Kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaratkaisussa alueen käyttötarkoitus pysyy entisellään toimitilarakennusten
korttelialueena (KTY) ja rakennusoikeus määräytyy korotetun tehokkuusluvun e=0.5
mukaan. Tontin suurin sallittu kerrosluku (II) ja autopaikkavaatimus säilyvät ennallaan.
Asemakaavan muutoksen vaikutukset verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan
ovat vähäisiä. Lisärakentaminen tontilla vaikuttaa vähäisesti hulevesien käsittelyyn,
kun piha-ala muuttuu kattoalaksi, josta vedet johdetaan itäpuoleiseen ojaan.
Rakennuksen laajennus on suurikokoinen, mutta työpaikka-alueen kokonaisuuteen
suhteutettuna sopiva. Lisärakentaminen työpaikka-alueella mahdollistaa uusien
työpaikkojen syntymisen. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
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Kuhtakehityslautakunta päättää
hyväksyä laaditun Högberginhaara 10 asemakaavamuutosehdotuksen
asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27§:n mukaisesti julkisesti
nähtäville.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Vammaisneuvosto, 13.02.2019, § 15
Kuntakehityslautakunta on 23.1.2019 § 14 päättänyt asettaa asemakaavan
muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta tar-vittavat
lausunnot. Ehdotus on nähtävillä 7.2.–8.3.2019. Lausunnot pyydetään toimittamaan
viimeistään 15.3.2019. Lausunto toimitetaan osoitteella Tuusulan kunta, kaavoitus, PL
60, 04301 TUUSULA tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi.
Mahdollisesta lisäajasta lausunnon antamista varten sovitaan kaavoitussihteeri Benita
Salmisen kanssa p. 040 314 3511 tai sp. benita.salminen(at)tuusula.fi. Lisätietoja
kaavasta antaa kaavasuunnittelija Vilma Karjalainen p. 040 314 2017.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Vammaisneuvosto päättää
merkitä tiedokseen lausuntopyynnön ja keskustella asemakaavan
muutosehdotuksesta.
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Kuntakehityslautakunta, § 11,23.01.2019
Vammaisneuvosto, § 16, 13.02.2019
§ 16
Pellavamäentie, asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3557, vammaisneuvoston
lausunto
TUUDno-2018-904
Kuntakehityslautakunta, 23.01.2019, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Aalto
jenni.aalto@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Tiivistelmä
Asemakaavan muutos koskee Pellavamäentien lähiympäristöä Tuusulan Riihikalliossa
Hyrylän eteläpuolella. Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden
toteutumista siten, että kaavatyössä etsimme aktiivisesti tapoja, joilla
uudisrakentamisen ja kasvun tarpeet sopeutetaan olemassa olevaan
rakennuskantaan ja maisemaan niin, että sekä vanha että uusi saavat lisäarvoa
toisistaan; toteutamme laadukkaita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen
asteen palveluita, jotka osaltaan tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
sekä suosimme uusiutuvan energian käyttöä kaikessa uudisrakentamisessa ja
lämmitysjärjestelmien saneerauksissa.
Kaavaratkaisu mahdollistaa Riihikallion koulun tontin laajentumisen sekä
Pellavamäentien ympäristön täydennysrakentumisen ja kehittymisen Riihikallion
taajamakeskittymään tukeutuen. Pellavamäen kallioinen metsäalue koulun
luoteispuolella on tarkoitus säilyttää virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen
huomioiden. Kaavassa osoitetaan säilyvät viheralueet sekä tarvittavat viher- ja
ulkoiluyhteydet. Kaavassa on varattu tarvittava katutila Ruotsinkyläntien ja
Pellavamäentien risteyksen liikennejärjestelyjen parantamiselle.
Suunnittelualue on noin 29 hehtaaria. Asemakaavassa yleisille rakennuksille

kerrosalaa on osoitettu 18 000 k#m2, josta 6 700 k-m2 on lisäystä aiempaan. Uutta

asuntokerrosalaa on noin 23 000 k#m2. Asukasmäärän lisäys on noin 650 as.
Asuinpientalokortteleiden rakennusoikeus tehokkuusluvuksi muutettuna vaihtelee
noin e=0,08 ja e=0,25 välillä. Asuinrakennusten korttelialueella on sallittu
kerrostalojen rakentaminen. Kortteleille on osoitettu tehokkuudeksi 0,5 ja 0,6 ja
kerroskorkeudet II-IV.
Kaava-alue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta omistaa Riihikallion
koulun nykyisen tontin, virkistysaluetta, puistoaluetta ja metsää koulun etelä-, pohjois-
ja koillispuolella. Lisäksi kunta omistaa Pellavamäentien, Sotkantien ja Kuovintien
katualueet. Kaavaratkaisu on tehty kunnan aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on
neuvoteltu maanomistajien kanssa.
Asemakaavanmuutoksesta aiheutuu kunnalle kuluja palvelurakentamisen myötä noin
30 miljoonaa euroa (koulurakennuksen vaihtoehdosta riippuen) sekä katu- ja
infrarakentamisesta noin 5 miljoonaa euroa. Asemakaavamuutos nostaa alueen
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arvoa. Kunnalle kohdistuu tuloja tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja
/tai vuokraamisesta, sekä yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta
maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Suunnittelun vaiheet
Asemakaavan muutoksen taustalla on palveluverkkoselvitykseen liittyen Riihikallion
koulurakennuksen laajentaminen uutta opetussuunnitelmaa tukevaksi, tiloiltaan
tehokkaaksi ja riittäväksi sekä kannustavan ja miellyttävän oppimisympäristön
aikaansaaminen. Koulun laajennushankkeen tarkoituksena on koulurakennuksen
laajentaminen yhdellä täydellä sarjalla (1.-9. luokat), mikä tarkoittaa noin 200 oppilaan
ja yli 10 opettajan lisäystä sekä muuta tarvittava lisähenkilökuntaa.
Aikaisemmin Riihikalliossa on ollut kolme erillistä pienempää kaavahanketta, jotka
kaavoituksen tehostamisen vuoksi on päätetty yhdistää samaan kaavaan Riihikallion
koulun laajentamisen kanssa.
Asemakaavan käynnistämissopimuksia on käsitelty kuntakehityslautakunnassa sekä
hallituksessa vuoden 2018 aikana (asiasta tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa:
Muut suunnitelmat ja päätökset). Asemakaava ja asemakaavan muutos ovat tulleet
vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 21.12.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen
mukaisesti nähtävillä 14.-29.6.2018 ja 13.-31.8.2018 välisenä aikana. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä.
Asukkaita on kuultu pormestari-illan 28.2.2018 ja palveluverkkoillan 2.10.2018
yhteydessä. Asukastilaisuuksissa keskustelut ja kommentit kohdistuivat luonto- ja
virkistysarvoihin Pellavamäellä, pururadan valaistukseen, kulkureittien parantamiseen
Peuranpuiston alueella, Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteykseen sekä
pysäköintiin. Rakentamista Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen
ympäristössä pidettiin hyvänä ja tarpeellisena. Peuranpuistoon ei haluttu korkeaa
rakentamista. Metlan tutkimusmetsää pidettiin arvokkaana lähivirkistysalueena.
Esitetyt mielipiteet on huomioitu kaavaluonnoksen laadinnassa.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Pellavamäentien täydennysrakentaminen tukeutuu Riihikallion taajamakeskittymään
ja eheyttää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan toteuttaminen
mahdollistaa Riihikallion koulun laajentumisen, parantaa tonttitarjontaa, vahvistaa
Hyrylän palveluiden kysyntää ja tiivistää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta.
Riihikallion päiväkoti Pellava, nuorisotalo Kertsi sekä koulu ympäristöineen on
merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaavassa osoitetaan Riihikallion
koululle laajempi toiminta-alue ja tonttia on laajennettu länsi-pohjoissuunnassa.

Riihikallion koulun tontin rakennusoikeutta on kasvatettu aikaisemmasta 8 600 k#m2:
stä 15 000 k-m2:in. Nuorisotalon tontin rakennusoikeutta on kasvatettu 3 000 k-m2

(aikaisemmasta 2 700 k-m2) ja tonttia on pienennetty tontin pohjoisrajalla vastaamaan
paremmin toteutunutta tilannetta.
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Kaavassa on osoitettu Riihikallion koulun eteläpuolelle Peuranpuisto ja Pellavamäen
kallioinen metsäalue lähivirkistysalueiksi (VL). Koulutontin laajennus pienentää
metsäaluetta ja kuntopolun reittiä on muutettu koulun pohjoispuolella laajennuksesta
johtuen, kuitenkin kuntopolun rengasmainen lenkki säilyttäen.
Riihikallion koulun eteläpuolelle on osoitettu lähivirkistysalue Peuranpuisto sekä
A#kortteleiden alue, jolle voi rakentaa kerrostaloja tai rivitaloja ja muita kytkettyjä
asuinrakennuksia. Rakennukset rajaavat katutilaa muodostaen melusuojan kadun ja
pihojen väliin. Rakennusten katutasoon voidaan rakentaa ympäristöhäiriötä
aiheuttamatonta työtilaa korkeintaan 10% rakennuksen kerrosalasta. Korttelialueelle
sallitaan enintään neljäkerroksisen asuintalon rakentaminen. Tonttitehokkuus
korttelialueilla vaihtelee e=0,50:stä e=0,60:een.
Suunnittelualueen luoteisosaan ja Pähkinämäentien eteläpuolelle on osoitettu uutta
rakentamista ja niitä palvelevia katuyhteyksiä. AO-kortteleille saa rakentaa
erillispientaloja ja paritaloja. AP-kortteleille saa rakentaa erillispientaloja, paritaloja tai
rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Tonttitehokkuus on pääosin e=0,25.
Sallittu kerrosluku on pääosin kaksi ja rinteeseen rakennettaessa kaksi ja puoli
kerrosta. Tonteille on lisäksi osoitettu rakennusoikeutta autokatoksille ja
talousrakennuksille. Rinteen rakennukset pihoineen tulee sopeuttaa olemassa oleviin
maastonmuotoihin ja ne on toteutettava korkeatasoisesti ympäristön luonteeseen
soveltuvalla tavalla.
Luoteisosan peltoalue on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen
ympäristö, ja sen arvojen säilyminen on osaltaan huomioitu kaavatyössä. Peltoalue on
pääpiirteissään pidetty avoimena ja uudisrakentaminen on sijoitettu maaston
nouseville osille lähelle reunavyöhykettä, mikä on perinteinen asutuksen sijainti
kulttuurimaisemassa. Pellonlaitaan osoitetulle rakentamiselle on osoitettu istutettava
alueen osa, mikä luo uuden, pehmeästi maastoa mukailevan reunavyöhykkeen
pellolle kulttuurimaisemaan sekä ekologisen viheryhteyden eläinten liikkumiselle.
Liikennemäärät kasvavat alueella ja liikenneturvallisuus sekä pysäköintitilanne
yleisesti paranevat. Metsontien päähän on osoitettu LPA-alue, joka mahdollistaa
pysäköintialueen suunnittelun ja Pellavamäentien katutilan leveys mahdollistaa
kadunvarsipysäköintiä lyhytaikaista pysäköintiä varten. Kaavaluonnoksessa on varattu
tarvittava katutila Pellavamäentien ja Ruotsinkyläntien risteyksen parantamiseen.
Alueelle on osoitettu kevyen liikenteen verkosto, joka yhdistää asuinkorttelit,
joukkoliikennereitit ja palvelut mahdollisimman sujuvasti.

Lisätiedot:

kaavasuunnittelija Jenni Aalto p. 040 314 3673

Ehdotus
Esittelijä: Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä laaditun asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
asettaa asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Vammaisneuvosto, 13.02.2019, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Aalto, Heidi Hagman
jenni.aalto@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi
kaavasuunnittelija, kehittämispäällikkö
Kuntakehityslautakunta on 23.1.2019 § 11 päättänyt asettaa asemakaava ja
asemakaavan muutosluonnoksen MRA30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta
tarvittavat lausunnot .Luonnos on nähtävillä 7.2.–8.3.2019. Lausuntoa pyydetään
toimittamaan viimeistään 29.3.2019.
Lausunto toimitetaan osoitteella Tuusulan kunta, kaavoitus, PL 60, 04301 TUUSULA tai
sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi. Mahdollisesta lisäajasta lausunnon
antamista varten pyydämme sopimaan kaavoitussihteeri Benita Salmisen kanssa p.
040 314 3511 tai sp. benita.salminen(at)tuusula.fi.
Yleisötilaisuus
Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksesta järjestetään
yleisötilaisuus Riihikallion koululla (os. Pellavamäentie 15) torstaina 14.2.2019 klo
17.30 – 19.30.
Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Jenni Aalto, p. 040 314 3673.
Ehdotus
Vammaisneuvosto päättää
merkitä tiedokseen lausuntopyynnön ja keskustella
Pellavamäentien asemakaavasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta.
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§ 17
Kehä IV, osallisuus- ja arviointisuunnitelma, vammaisneuvosto
TUUDno-2019-137
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Puputti, Heidi Hagman
petteri.puputti@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi
kaavasuunnittelija, kehittämispäällikkö
Kuntasuunnittelu / Kaavoitus pyytää vammaisneuvostolta lausuntoa Kehä IV
asemakaaava nro 3579 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.1.–28.2.2019.
Kehä IV:n asemakaavoitus käynnistyy. Alue sijoittuu Etelä-Tuusulaan Focus-alueelle,
Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle, Tuusulanväylän(kt 45) ja Myllykyläntien
(mt 11363) väliin. Asemakaavan tarkoituksena on suunnitella alueen kautta uusi
tieyhteys - Kehä IV, ja muodostaa kehätien varteen vetovoimainen logistiikka- ja
työpaikka-alue. Kehä IV tunnetaan myös nimellä mt 152 ja se on yksi suunnitteilla
olevista Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyksistä.
Suurten logistiikkakeskusten sijoittumista lähelle pääkaupunkiseudun markkinoita
vaikeuttaa erityisesti suurten tonttien puute. Alueen kaavoittamisella pyritään
tuottamaan tontteja näille isoille logistiikkatoimijoille ja luomaan alueelle uusia
työpaikkoja. Alueen kehittäminen tukee myös lentoaseman toimintaedellytyksiä,
luoden mahdollisuuksia uusien
huolto- ja logistiikkayhteyksien järjestämiselle pohjoisen kautta. Focus-alueen ja Kehä
IV:n rakentaminen on yksi Tuusulan kuntastrategian päätavoitteista.
Suunnittelualueen sijainti ja alustava rajaus
Maankäyttöratkaisun tavoitteena on kunnan elinkeinorakenteen monipuolistaminen
ja työpaikkaomavaraisuuden nostaminen sekä seudun liikennetarpeen huomioon
ottaminen, eli toisin sanoen Kehä IV:n rakentaminen. Kehä IV on tärkeä
osa valtatiet 3 ja 4 yhdistävää Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyttä.
Kaavoitettavan uuden työpaikka-alueen voidaan katsoa olevan osa lentoaseman
ympärille rakentuvaa lentokenttäkaupunkia. Alueen kehittäminen edesauttaa
lentoaseman ympärille keskittyvän elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luo uusia
mahdollisuuksia lentokentän huoltovarmuuden kehittämiseksi.
Asemakaavaa laaditaan alueelle laaditun Focus-alueen osayleiskaavan
ohjausvaikutuksen mukaisesti. Asemakaavoitettavan työpaikka-alueen suurimpien
toimialojen oletetaan olevan kuljetus- ja logistiikka sekä teollisuus ja varastointi.
Alustava suunnittelualue muodostuu Focus-osayleiskaavan mukaisesta Kehä IV:n
liikennealueesta (noin 43 ha) ja loppuosa kehätien pohjoispuolelle sijoittuvasta
logistiikka- ja työpaikka-alueesta. Suunnittelualueen koko on noin 140 ha.
Suunnittelualueen rajausta tarkennetaan kaavaprosessin edetessä ja suunnittelualue
voi tarvittaessa jakautua pienempiin osakokonaisuuksiin.
Alueen yleiskuvaus ja maanomistus
Suunnittelualue on käytännössä rakentamaton. Kaava-alueen keskiosissa on
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kallioisia mäkiä sekä metsää. Alueen korkeuserot ovat melko suuret. Kaava-aluetta
halkovan voimalinjan pohjoispuoli on pääosin peltoa ja myös alueen länsiosassa
maisema on maaseutumaista peltomaisemaa. Kehä IV:
n liikennealueella on muutama työpaikkarakennus aivan alueen itäosassa Sammo
nmäen työpaikka-alueella. Työpaikka-alueella on tällä hetkellä mm.
betonituoteteollisuutta ja asfalttitehdas sekä muuta työpaikkatoimintaa. Työpaikka-
alueen naapurissa on noin 20 omakotitalon muodostama Sammonmäen
asuinalue. Kaava-alueen läheisyydessä on haja-
asutusluonteista asutusta eri puolilla suunnittelualuetta. Suunnittelualue sijaitsee
Helsinki-Vantaan lentomelualueella. Lentoestepinnat aiheuttavat myös
korkeusrajoituksia alueen maankäytönsuunnittelulle. Kaava-alue on osin
yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta käy neuvotteluja puuttuvien maa-alueiden
hankinnasta. Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta.
Asemakaavat
Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa muutoin kuin aivan pieneltä osin.
Kaavamuutosalue on osa Sammonmäki II asemakaavan (L.V 2006. Kaava nro. 3391)
KTY-korttelia, joka jää tulevassa suunnittelussa Kehä IV:n tiealueen alle. Focus-
alueen itäosassa on myös vireillä Focus-liikekeskuksen asemakaava, jonka
tarkoituksena on Sammonmäen nykyisen työpaikka-alueen muuttaminen
kaupan ja palveluiden alueeksi osayleiskaavan ohjausvaikutuksen mukaisesti.
Focus-liikekeskuksen asemakaavan suunnittelualue on kehätien aluevarauksen
osalta osittain päällekkäinen Kehä IV asemakaavan kanssa.
Ehdotus
Vammaisneuvosto päättää
merkitä tiedokseen lausuntopyynnön ja keskustella Kehä IV asemakaaava nro
3579 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
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Ilmoitusasiat
Vammaisneuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
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