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Saapuvilla olleet jäsenet
Mika Mäki-Kuhna, puheenjohtaja
Liisa Sorri, 1. varapuheenjohtaja
Jari Anttalainen
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Klaus Koivunen
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Benita Salminen, kaavoitussihteeri, sihteeri
Jussi Salonen, kunnanhallituksen vpj, poistui 18:06
Aatos Kärki, nuorisovaltuuston edustaja
Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö
Heikki Väänänen, suunnitteluinsinööri
Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Tuija Riola, tarkastuslautakunnan edustaja
Annina Nuutinen, tarkastuslautakunnan edustaja
Hannu Kantola, kiinteistökehityspäällikkö, poistui 18:06
Poissa

Johanna Sipiläinen
Jorma Soini
Kirsi Viitanen
Margita Winqvist
Tiia Kaukolampi

Allekirjoitukset

Mika Mäki-Kuhna
Puheenjohtaja

Benita Salminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
22.03.2018
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Pasi Huuhtanen

Vesa Lundberg
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§ 39
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 40
Pöytäkirjan tarkastus
Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Johanna Sipiläinen ja Vesa Lundberg
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
•

Pasi Huuhtanen ja Vesa Lundberg
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§ 41
Suutarintie, asemakaavan muutosehdotus
TUUDno-2018-305
Valmistelija / lisätiedot:
Asko Honkanen
asko.honkanen@tuusula.fi
kuntasuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 E Suutarintie, selostus, KKL 21.3.2018
2 E Suutarintie, kaavakartta 1000, KKL 21.3.2018
3 E Suutarintie, määräykset 1000, KKL 21.3.2018
4 E Suutarintie, selostuksen liitteet 1-10, KKL 21.3.2018
5 E Suutarintie. havainnemateriaali, KKL 21.3.2018
Aikaisempi käsittely kuntakehityslautakunta 3.2.2016 § 14
Suunnittelualue
Suunnittelualue sijoittuu Tuusulan keskuksen Hyrylän kunnanosaan. Kaavaalue koskee Hyryläntien, Suutarintien, Tuusulanjoen, Koskenmäentien ja
Koskensillantien rajaamaa aluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,1
hehtaaria.
Alueella sijaitsevat Hyrylän paloasema sekä Rapsikanmäki, entinen
Hyrylän/kirkonkylän alakansakoulu. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu
Tuusulanjokeen rajautuva Jokipuiston puistoalue, "monttu", valaistuine
kävelyreitteineen.
Aloite, sopimukset ja maanomistus
Asemakaavan muutos on kunnan hanke. Tuusulan paloaseman siirtyminen
uusiin tiloihin on käynnistänyt alueen käyttötarkoituksen muutoksen
suunnittelun.
Asemakaava ja asemakaavan muutos sisältyy kärkihankkeena
kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitussuunnitelmaan 2016-2020.
Kaava-alue on suurimmalta osin kunnan omistuksessa. Asemakaavoittamaton
osa Koskenmäentien varrella on yksityisessä omistuksessa.
Kaavan laatimisen tarkoitus ja tavoite
Alueelle pyritään kaavoittamaan keskustamaisia asuinkerrostalojen
korttelialueita. Jokipuiston roolia paikallisesti merkittävänä puistoalueena
tarkastellaan, kuten Hyryläntien varrella sijaitsevan vanhan rakennuksen sekä
paloaseman suojelutarvettakin.
Hyrylän ydintaajaman tiivistyminen edellyttää pysäköinnin eri rakenteellisten
vaihtoehtojen tutkimista ja kevyen liikenteen jouhevien yhteyksien
järjestämistä keskustan alueella.
Kunnan tavoitteena on etsiä yhteistyökumppaniksi rakennuttaja, jotta kaavatyö
voidaan viedä loppuun hankekaavana.
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Asemakaava on osa Hyrylän keskustan kehittämistyötä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Suutarintien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville 19.11.2015. OAS on nähtävillä
Tuusulan internetsivuilla koko suunnitteluprosessin ajan ja siihen on
mahdollisuus ottaa kantaa, kunnes asemakaavaehdotus tulee nähtäville.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään asemakaavatyön edetessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot sekä
niistä annetut vastineet ovat kaavaselostuksen erillisenä liiteasiakirjana.
Kaavoitustilanne
Kaavaa laadittaessa tai muutettaessa on otettava huomioon maakuntakaava
ja oikeusvaikutteinen yleiskaava. Vahvistetussa maakuntakaavassa alue
on taajamatoimintojen ja keskustatoimintojen aluetta ja alue ei ole
lentomelualuetta. Suunnittelualue on pohjavesialueella (pv). Tuusulanjoen
varren viheryhteystarve on osoitettu Tuusulanjokilaaksosta Tuusulanjärven
eteläpäähän saakka. Suunnittelualue on myös kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella. Ympäristöministeriö vahvisti
2. vaihemaakuntakaavan 30.10.2014. Vireillä oleva 4. vaihemaakuntakaava on
ollut luonnoksena nähtävillä 20.1.-20.2.2015.
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanvaltuuston hyväksymässä
Tuusulan yleiskaava 2010 suunnittelualue on osoitettu julkisten palveluiden
ja hallinnon alueena (PY) ja lähivirkistysalueena (VL); alueella sallitaan ulkoilua
ja muuta yleistä virkistystoimintaa palveleva rakentaminen. Alueen läpi on
osoitettu kunnan sisäisen ulkoilun pääreitti.
Tuusulan yleiskaava 2040 on tekeillä ja se on ollut kaavaluonnoksena
julkisesti nähtävillä 11.8. - 30.9.2014. Suutarintien alue on osoitettu
yleiskaavaluonnoksessa keskustatoimintojen alueeksi (C), alueen
tavoitetehokkuus ea=0,20 ja viheralueeksi (VL).
Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaavassa rakennuspaikan kohdalla
ei ole kaavassa käyttötarkoitusmerkintää tai muuta alueen käyttöä
ohjaavaa merkintää. Suunnittelualue on osoitettu pohjavesialueen
alueenosamerkinnällä (pv-1), vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta.
Suunnittelualueen läpi on osoitettu ulkoilureitti.
Asemakaavan muutos kohdistuu seuraaviin asemakaavoihin ja
käyttötarkoituksiin:
•
•
•
•
•

Hyrylän keskustan asemakaava: Suutarintien katualue sekä kortteli
33070, joka on osoitettu Yleisten rakennusten korttelialueeksi (YT)
Hyrylinnan alue: Osa korttelista 2017, joka on osoitettu Yleisten
rakennusten korttelialueeksi (Y) sekä istutettavaa puistoaluetta (Pl)
eli Jokipuiston alue
Hyrylän keskusta asemakaavan muutos: Osa korttelista 33078 (L) ja
pysäköintiin osoitettu alue (LP), sekä puistoalue (P)
Seurakuntakeskuksen asemakaavan muutos: Hyryläntien
katualuetta.
Terveyskeskuksen ympäristön asemakaava: Hyryläntien katualuetta.
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Kaava-alueeseen kuuluu lisäksi kaavoittamatonta aluetta Tuusulanjoen
alkupäässä Koskenmäen eteläpuolella.
Asemakaavaluonnos
Valmisteluvaiheessa laadittiin neljä vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta
(Vaihtoehdot A-D). Luonnosvaihtoehdoissa tarkasteltiin ja vertailtiin ratkaisuja
liittyen mm. aluevarausten rajoihin, rakennusoikeuksiin, kerroskorkeuksiin, ja
kaavamerkintöihin sekä -määräyksiin.
Asuinrakentamisen korttelialueet on osoitettu kaavamerkinnällä AK-45, yleisten
rakennusten korttelialue kaavamerkinnällä Y, jossa sijaitsevilla rakennuksilla on
sr-merkintä.
Osa suunnittelualueella olevista pysäköintialueista muuttuu asuinrakentamisen
korttelialueeksi. Hyrylän ydintaajaman tiivistyminen ja kaupallisten
palvelujen lisääntyminen edellyttää toimivia pysäköintiratkaisuja.
Yleisten pysäköintilaitosten korttelialueelle LPY-1 voidaan osoittaa osa
asuinkerrostalojen vaadittavista autopaikoista ja osa autopaikoista varataan
yleiseen pysäköintiin.
Lisäksi kaavassa varataan alueita lähivirkistysalueille (VL) ja kaduille.
Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella (/pv), jolloin pohjaveden
suojelumääräykset on otettu osaksi kaavamääräyksiä.
Alue tukeutuu valmiiseen katuverkkoon, jonka runkona on Hyryläntie.
Asemakaavan aiheuttama liikennemäärän kasvu ei aiheuta kapasiteetti- ja
toimivuusongelmia. Kaavaratkaisun tarkentuessa kaavaehdotusvaiheessa
laaditaan tarkemmat liikenne-ennusteet ja varmistetaan liikenteen toimivuus.
Jokipuiston lähivirkistysalueen saavutettavuutta on parannettu osoittamalla
ohjeellinen kevyen liikenteen yhteys Koskenmäentieltä. Jokipuiston
puistosuunnitelmaa tarkistetaan asemakaavan ehdotusvaiheessa.
Mitoitus
Asemakaava-alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 4,1 hehtaaria.
Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalaneliömetreinä rakennusalalla.
Asemakaava-alueen rakennusoikeus vaihtelee vaihtoehtoluonnoksista riippuen
seuraavasti.
Vaihtoehto A: Rakennusoikeutta AK-korttelialueella yhteensä 9 600 k-m2.
Korttelitehokkuus ek=1,44. Suurin sallittu kerrosluku V.
Vaihtoehto B: Rakennusoikeutta AK-korttelialueella yhteensä 13 600 k-m2.
Korttelitehokkuus ek=1,27. Suurin sallittu kerrosluku III-VIII.
Vaihtoehto C: Rakennusoikeutta AK-korttelialueella yhteensä 13 500 k-m2.
Korttelitehokkuus ek=1,45. Suurin sallittu kerrosluku IV-VIII.
Vaihtoehto D: Rakennusoikeutta AK-korttelialueella yhteensä 12 000 k-m2.
Korttelitehokkuus ek=1,29. Suurin sallittu kerrosluku II-VII.
Kaikissa luonnosvaihtoehdoissa yleisten rakennusten korttelialueella
sijaitsevat rakennukset on merkitty suojeltaviksi (sr) eikä tontille ole osoitettu
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rakennusoikeutta. Pysäköintitalon rakentamiseen (LPY-1) on osoitettu
rakennusoikeutta 6 000 k-m2. Jokipuisto lähivirkistysalueen pinta-ala vaihtelee
välillä noin 17 047 m2 - noin 20 008 m2. Rakennusoikeutta alueen käyttöön on
osoitettu kaikissa vaihtoehtoluonnoksissa 80 k-m2.
Kaavataloudelliset vaikutukset
Asemakaavan muutosalue tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon,
jolloin uutta katua ei tarvitse rakentaa. Infran osalta kustannuksia tuo
ainoastaan mahdollisen jalkakäytävän rakentaminen Suutarintien laitaan. Uusi
rakentaminen voi kuitenkin edellyttää kunnallisteknisen verkoston uusimista
tai johtojen siirtämistä.
Kustannuksia aiheuttaa Jokipuistoon rakennettava leikkipuisto,
polkuvalaistuksen parantaminen ja uusien polkujen rakentaminen.
Kustannuksia aiheuttaa myös vanhan paloaseman purkaminen.
Pysäköintitalon rakentamisen kustannusten jakamisesta sovitaan
rakentamishankkeen käynnistyessä. Noin puolet rakennettavista autopaikoista
tulee osoittaa yleiseen pysäköintiin ja loput voidaan osoittaa viereisten
asuinkerrostalojen tarpeisiin. Jos pysäköintitaloon rakennetaan 220
autopaikkaa, tällöin yleisen pysäköinnin kustannukset kunnalle 110
autopaikasta ovat arviolta noin 2,2 - 2,75 milj. euroa.
Jos asuintonttien rakennushankkeet toteutuvat, tuottavat ne kunnalle
tontinmyyntituloja vaihtoehdosta riippuen vähintään noin 2,4 - 2,8 milj. euroa.
Jos hankkeet kilpailutetaan, myyntitulo voi olla arviolta 3,84 - 5,44 milj.. Arviot
tarkistetaan kaavan ehdotusvaiheessa.
Lisätietoja:
kaavasuunnittelija Teija Hallenberg p. 040 314 3039
Sähköisesti: Kaavaselostus liitteineen sekä asemakaavaluonnosvaihtoehdot A,
B, C ja D , mittakaavassa 1:2000 sekä asemakaavamääräykset.
Ehdotus kp
Kuntakehityslautakunta päättää
•

asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
luonnosvaihtoehdot A, B, C ja D MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville
mielipiteiden esittämistä varten.

--Kokouksessa jaettiin luonnosvaihtoehto E:
Vaihtoehto E: Rakennusoikeutta AK-korttelialueella yhteensä 16 100 k-m2.
Korttelitehokkuus ek=1,74. Suurin sallittu kerrosluku IV-VIII.
Muutettu päätösehdotus kp
Kuntakehityslautakunta päättää
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•

Päätös

asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
luonnosvaihtoehdot A, B, C, D ja E MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville
mielipiteiden esittämistä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti:
•

•

•

Kuntakehityslautakunta edellyttää asemakaavaluonnoksen
nähtävillä olon aikana erityistä rakentajien, rakennuttajien ja alan
asiantuntijoiden kuulemista vuorovaikutteisella tavalla esimerkiksi
Hyrylän suunnitteluseminaarin tai Rykmentinpuiston kutsuntojen
tyyppisellä tapahtumalla, jossa myös lautakunnan jäsenillä on
mahdollisuus olla mukana ja jossa esillä on niin luonnoksen sisältö
kuin hankkeen tuleva prosessi.
Kuntakehityslautakunta edellyttää edelleen lautakunnan
20.5.2015 pysäköintinormin päättämisen yhteydessä
päättämää jatkovalmistelua liityntäpysäköinnistä, liittymisestä
joukkoliikennestrategiaan ja sen tavoitteisiin, pysäköinnin
valvonnan järjestämiseen sekä velvoitepysäköinnin tarpeeseen ja
mahdollisuuksiin.
Tässä yhteydessä selvitetään myös kunnanvaltuuston 7.12.2015
päättämä vuositavoite 8.3 Linjaamme Tuusulan kunnan
pysäköintipolitiikan, jossa Hyrylän julkisen pysäköinnin tarve
selvitetään sekä liityntäpysäköinnin tarjonta ja toimivuus
varmistetaan. Tähän liittyen Suutarintien pysäköintiratkaisu on
keskeinen tarkastelun kohde.

Merkittiin, että Liisa Sorri ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon
intressijääviyden vuoksi.
Nuorisovaltuuston edustaja Daniel Levander poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 18.00
__________
Kuntakehityslautakunta 21.3.2018
Suunnittelualue
Suunnittelualue sijoittuu Tuusulan keskuksen Hyrylän kunnanosaan. Kaavaalue koskee Hyryläntien, Suutarintien, Tuusulanjoen, Koskenmäentien ja
Koskensillantien rajaamaa aluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,
84 hehtaaria. Alueella sijaitsevat purkupäätöksen saanut Hyrylän vanha
paloasema sekä Rapsikanmäki, jossa toimii Hyrylän kudonta-asema.
Suunnittelualueeseen kuuluu Tuusulanjokeen rajautuva Jokipuiston puistoalue.
Suutarintien asemakaavan ja asemakaavan luonnosvaiheessa laadittiin
alueelle viisi vaihtoehtoa, vaihtoehdot A – E. Luonnokset olivat nähtävillä
25.2.2016 – 31.3.2016 välisenä aikana. Luonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa
17.3.2016.
Kunnan tavoitteena on ollut löytää yhteistyökumppaniksi rakennuttaja, jotta
kaavatyö voidaan viedä loppuun hankekaavana. Yhteistyökumppania etsittiin
suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun avulla. Tontinluovutuskilpailua esiteltiin
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workshopissa 31.5.2016 ja kilpailu käytiin 1.7. – 30.9.2016 välisenä aikana.
Kilpailuun ei jätetty osallistumisilmoituksia.
Luonnosten nähtävilläolon aikana jätettiin 12 lausuntoa ja kolme mielipidettä,
joihin on laadittu vastineet.
Suutarintien asemakaava-aluetta koskevan palautteen pääkohdat olivat:
•
•
•
•
•

suunnittelualue on maisemallisesti arvokas ja paikalla olevilla
rakennuksilla on kulttuuri- ja paikallishistoriallisia arvoja jotka on
huomioitava.
kiinnitettävä huomiota rakentamisen sijoitteluun mittakaavaan ja
massoitteluun
paloaseman säilyminen toivottavaa
Jokipuisto aktiivisempaan käyttöön, virkistysarvojen huomioiminen
sekä ekologisten yhteyksien säilyminen
pohjavesialueen huomioiminen ja hulevesien huomioiminen
pohjavesialueella.

Asemakaavan kehittäminen luonnoksesta ehdotukseksi
Julkisen nähtävilläolon jälkeen otettiin yhteyttä potentiaaliseen
yhteistyökumppaniin, edelleen toiveena saada asemakaavan muutos
valmisteltua yhteistyökumppanin kanssa. Tuolloin saatiin neuvottelu alueen
toteuttamisesta käyntiin Lujatalo Oy:n kanssa. Asemakaavaehdotusta
on laadittu yhteistyössä Lujatalo Oy:n ja arkkitehtikonsulttinsa
Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy:n kanssa. Samalla on valmisteltu
kumppanuuskaavoitussopimusta, mutta tätä ei vielä ole hyväksytty.
Neuvottelut ovat edenneet sopimuksen osalta hyvässä hengessä.
Kaavan yleiskuvaus
Suutarintien asemakaava tiivistää Hyrylän nykyistä keskusta-aluetta. Samalla
tiivistyvälle keskustalle luodaan eri aikakausien rakennuskantaa hyödyntävää
imagoa. Alue muodostuu asuinkerrostalokorttelista, yleisten rakennusten
korttelialueesta sekä yleiselle pysäköintilaitokselle osoitetusta korttelialueesta.
Kaava-alue Hyryläntiehen, Suutarintiehen sekä Koskensillantiehen. Muilta osin
korttelialueet rajautuvat Jokipuiston virkistysalueeseen.
Asemakaavalla muodostuu kerrosalaa asuinrakentamiseen 16 800 k-m2
josta liikerakentamisen osuus on 250 k-m² sekä kerrosalaa pysäköintitalon
rakentamiseen 6 000 m². Asukasmääräksi on arvioitu noin 420 asukasta (1
as / 40 kem2). Asuinkerrostalokorttelin toteuttaminen edellyttää vanhan
paloaseman purkamista.
Asuinkerrostalojen kortteliin kuuluu myös vanhaa säilyvää rakennuskantaa,
joka on asemakaavaehdotuksessa merkitty palvelurakennusten korttelialueeksi
(P). Uutta kerrosalaa tälle palvelurakennusten tontille ei ole osoitettu, olevat
rakennukset esitetään suojeltaviksi kulttuurihistoriallisin ja kaupunkikuvallisin
syin. Lisäksi muodostuu virkistys- ja katualueita.
Asuinrakennusten korttelialueet
Asuinrakennusten korttelialueita on n. 24% kaava-alueesta.
Tehokas asuinkerrostalorakennusten korttelialue. (AK-46)
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Alue on osoitettu pääasiassa korttelialueeksi. Hyryläntien varteen
rakennettavaan asunkerrostaloon tulee ja Suutarintien varteen rakennettaviin
asuinkerrostaloihin saa tehdä myös liiketilaa. Korttelialueen pinta-ala on noin
9 310 m².
Muut korttelialueet
Palvelurakennusten korttelialue (P)
Alueelle sijaitsee suojeltu (sr-27) rakennus ja talousrakennus. Korttelialueen
pinta-ala on 1 274 m². Kaavamerkintä mahdollistaa monipuolisten toimintojen,
palvelujen ja myymälätilojen sijoittamisen suojeltuun rakennukseen ja siten
pitää Rapsikanmäen että ympäröivän alueen elävänä.
Yleiset alueet
Virkistysalueet
Kaava-alueen alasta virkistysalueita on n. 40 % ja pinta-ala noin 15 390 m².
Kaava-alueen virkistysalueet on osoitettu lähivirkistysalueina (VL-4). Näille
viheralueille on osoitettu yhteystarpeet pyöräilyä ja jalankulkua varten.
Liikennealueet
Asemakaava-alueesta katualuetta n. 8 800 m², joka vastaa noin 23 % kaavaalueen alasta.
Asemakaava-alueen katuverkko on valmis, mutta tarpeen mukaan
katusuunnitelmiin tehdään muutoksia, jotka laaditaan erikseen.
Muodostuvat korttelit ovat yhteydessä Hyryläntiehen ja sitä kautta seututeihin.
Muuta
Asuinkerrostalokorttelin toteuttaminen edellyttää pysäköintitalon
rakentamista. Koska asuinrakentamisen sijoittuminen osittain Hyrylän
ydintaajaman nykyisille pysäköintialueille että rakennettavien asuntojen
lukumäärä ja sen vaatimat autopaikat, edellyttävät kaikkiaan yli 500
autopaikkaa, joista noin 90 on suunniteltu toteutettavan asuinkorttelissa. On
suunniteltu, että kunta korvaa suunnitellun rakentamisen myötä poistuvia
pintapysäköintipaikkoja merkitsemällä pysäköintitalosta noin 280 autopaikkaa
kunnan tarpeisiin. Nämä paikat on suunniteltu myytävän eteenpäin
lähistöön rakennettaville asuinkerrostalojen asunto-osakeyhtiöille, kun esim.
kunnantalon toiminnot voidaan sijoittaa toisaalle.
Kaava-alue sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella ja pohjavesialueella.
Asemakaavamääräyksillä pyritään siihen, ettei pohjaveden laatu eikä riittoisuus
vaarannu. Myös hulevesien käsittelyn osalta on annettu määräyksiä.
Lisätietoja:
kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen p. 040 314 2012 ja
kaavasuunnittelija Teija Hallenberg p. 040 314 3039
Ehdotus

12 (33)

Tuusulan kunta
Kuntakehityslautakunta

Pöytäkirja
21.03.2018

5/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus
•
•

hyväksyy laaditun Suutarintien asemakaavan muutosehdotuksen
ja luonnosvaiheessa saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut
vastineet
asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville
muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti
•

tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Merkittiin, että Liisa Sorri ei osallistunut asian ja käsittelyyn ja päätöksentekoon
intressijääviyden vuoksi. Sorrin tilalla oli varajäsen Anne Vähätalo.
Kuntakehityslautakunnan kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo
17.55 - 18.04.
Merkittiin, että Hannu Kantola ja Jussi Salonen poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen klo 18.06
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§ 42
Haarakaari, asemakaavan muutosehdotus
TUUDno-2017-1343
Valmistelija / lisätiedot:
Samir Abboud
samir.abboud@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 E Haarakaari, selostus, KKL 21.3.2018
2 E Haarakaari, kaavakartta, KKL 21.3.2018
3 E Haarakaari, selostuksen liitteet, KKL 21.3.2018
4 E Haarakaari, OAS mielipiteet ja vastineet, KKL 21.3.2018
Tiivistelmä
Tuusulan kaavoituksessa on laadittu asemakaavan muutosehdotus
Kulomäentien työpaikka-alueelle. Asemakaavan muutos koskee
Kulomäentyöpaikka-alueen korttelia 9002. Suunnittelualue on noin hehtaarin
laajuinen kiinteistö. Alue sijaitsee Etelä-Tuusulassa Maantiekylän kunnanosassa
Kulomäentien pohjoispuolella. Alue rajautuu lännessä Haarakaareen,
pohjoisessa Högberginhaaraan, idässä KTY-korttelialueeseen ja etelässä
Kulomäentiehen rajoittuvaan suojaviheralueeseen. Kaavaratkaisu mahdollistaa
työpaikka-alueen rakentumisen täydentymisen.
Kaavamuutoksen kohteena on Kulomäentyöpaikka-alueen asemakaavassa
(vuodelta 2008) esitetyt parkkipaikka (LP-alue) sekä huoltamotoimintaa varten
suunniteltu KLH-alue. Kortteli ei ole rakentunut täysin suunnitelman mukaan
ja keskeisen tontin rakentuminen on sekä kaupunkikuvallisesti, että alueen
rakenteen kannalta toivottavaa.
Asemakaavamuutoksella koko kiinteistön pääkäyttötarkoitus muutetaan
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-24). Alueelle saa sijoittaa
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia tuotanto- ja varastorakennuksia sekä
toimisto- ja myymälätiloja tai näiden yhdistelmiä. Kortteliin saa sijoittaa myös
logistiikkatoimintoja. Korttelissa on polttoaineen jakelu sallittu. Myymälätiloista
rakennusoikeuden puitteissa voi olla päivittäistavarakauppaa enintään 500 km². Kortteliin ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä.
Suunnittelun vaiheet
Asemakaavan muutoksen taustalla on kiinteistön omistajan, Finsora Oy:n,
tekemä asemakaavan muutoshakemus. Finsora Oy on hakemuksessa
pyytänyt, että heidän alueensa käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden
määrää tarkasteltaisiin. Kaavoituksen käynnistämistä on käsitelty
kuntakehityslautakunnassa (Kkl § 104/17.8.2016) sekä hallituksessa (Khall §
283/22.8.2016). Sopimus asemakaavoituksen muutoksen käynnistämiseksi
on hyväksytty Kkl § 117 13.9.2017. Haarakaari, asemakaavan muutos on
tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä
21.12.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n
kuulemistarkoituksen mukaisesti nähtävillä 21.12.2017-22.1.2018 välisenä
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aikana. Nähtävilläoloaikana siitä jätettiin viisi mielipidettä. Palaute oli lähinnä
informatiivista ja siitä ei ilmennyt sellaisia asioita, jotka olisivat vaatineet OAS:n
muuttamista. Esitetyt mielipiteet on huomioitu kaavaehdotuksen laadinnassa.
Kaavan rakenne
Suunnittelualue muodostuu toimitilarakennusten korttelialueesta (KTY24). Alueen katuverkosto säilyy voimassa olevan kaavan mukaisena. Vielä
rakentamattoman korttelin 9002 osan nykyiset käyttötarkoitukset muutetaan
ja rakentamisen tehokkuutta alueella nostetaan. Huoltamotoimintaan varatun
KLH-alue ja parkkipaikkapaikka (LP-alue) muutetaan toimitilarakennusten
korttelialueeksi. Aiempi KLH-alueen tehokkuus 0,3 nostetaan vastaamaan
Kulomäentien työpaikka-alueella muuten käytettyä rakentamisen tehokkuutta
(e=0,3-0,5). Tontilla sallitun polttoaineiden jakelun takia rakentaminen tontilla
tulee olla hieman väljempää ja tästä syystä tehokkuutta on laskettu 20 %.
Tehokkuusluku on 0,4.
Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä 1,0534 ha, joka kokonaisuudessaan on
toimitilakorttelialuetta (KTY-24). Alueella on rakennusoikeutta yhteensä 4 214 k2

2

m . Rakennusoikeuden määrä nousee 2 031 k-m . Viitesuunnitelmissa alueelle
on suunniteltu toimitilarakentamista yhteensä noin 3 000 kerrosneliön verran.
Asemakaava mahdollistaa mittakaavaltaan Kulomäentyöpaikkaalueelle sopivaa toimitilarakentamista. Kortteliin 9002 mahdollistetaan
kaksikerroksisten toimitilarakennusten kokonaisuus.
Kulomäentien työpaikka-alue on kehittyvä alue, jossa muut nykyisen kaavan
tontit ovat jo rakentuneet. Alueelle on toteutettu kadut, kevyenliikenteen väylät
ja muu kunnallistekniikka. Alueella on keskitetty hulevesijärjestelmä, joka
on mitoitettu siten, että suunnittelualue olisi rakentunut. Alueen yleisilmeen
kannalta olisi hyvä jos suunnittelualueelle olisi ympäristön kaltaisesti
laadukkaasti rakennettu.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus päättää
•
•

hyväksyä laaditun Haarakaari asemakaavamuutosehdotuksen
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja
lausuntoihin laaditut vastineet
asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27§:n mukaisesti
julkisesti nähtäville.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti
•

tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
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§ 43
Uusimaa-kaava 2050, lausunto valmisteluvaiheen aineistosta
TUUDno-2018-350
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Lindström
henna.lindstrom@tuusula.fi
yleiskaavasuunnittelija
Liitteet

1 Rakennekaavakartta, merkinnät ja määräykset 27.2.2018 Uusimaa-kaava
2050
2 Valmisteluaineiston selostus 27.2.2018 Uusimaa-kaava 2050
Lausuntopyyntö
Uudenmaan liitossa on vireillä Uusimaa-kaava 2050 laadinta. Kaksiportainen
Uusimaa-kaava tulee kattamaan koko Uudenmaan maakunnan alueen
ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaava koostuu yleispiirteisestä,
strategisesta pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen
vaihemaakuntakaavoista. Rakennekaavassa ratkaistaan koko Uudeltamaalta
vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeät asiat. Esitystapa on
pelkistetty ja kaaviomainen. Vaihekaavat vastaavat vuorostaan seutujen
erilaisiin tarpeisiin, ja ne laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle
ja Länsi-Uudellemaalle. Rakennekaava ja kolme seuduittaista vaihekaavaa
muodostavat yhdessä Uusimaa-kaavan 2050.
Uudenmaan rakennekaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 27.2. 13.4.2018 välisenä aikana. Valmisteluaineisto koostuu Uudenmaan
rakennekaavan luonnoksesta ja valmisteluaineiston selostuksesta. Lisäksi
on mahdollisuus antaa palautetta valmisteluaineiston taustaselvityksistä.
Seutujen vaihemaakuntakaavat tarkentuvat vasta kevään 2018 aikana, eikä nyt
nähtävillä olevassa valmisteluaineistossa esitetä vaihekaavojen kaavakarttoja
tai muuta yksityiskohtaista aineistoa. Syksyllä 2018 vaihekaavaehdotusten
lisäksi lausunnoille lähetetään rakennekaavan alustava ehdotus. Tavoitteena
on kaavan hyväksyminen vuoden 2019 aikana maakuntavaltuustossa.
Lausunnon antaa hallintosäännön mukaan valtuusto. Aikataulusyistä
kunnanhallituksen päätös tulee lähettää Uudenmaan liittoon
ennakkolausuntona ja valtuusto voi antaa lopullisen lausuntonsa
kokouksessaan 7.5.2018.
Valmisteluaineisto on nähtävillä verkkosivuilla: https://www.uudenmaanliitto.fi/
aluesuunnittelu/valmistelussa_uusimaa-kaava_2050/valmisteluaineisto
Taustaa ja kaavan tavoitteet
Uusimaa kasvaa ennusteiden mukaan jopa 550 000 asukkaalla ja 290 000
työpaikalla vuoteen 2050 mennessä, jolloin Uudellamaalla on lähes 2,2
miljoonaa asukasta ja noin miljoona työpaikkaa. Kasvu sijoittuu etenkin
pääkaupunkiseudulle sekä kehyskuntien ja muiden seutujen pääkeskuksiin.
Kasvun kestävä ohjaaminen ja sen mukanaan tuomat ilmiöt ovat keskiössä
Uusimaa-kaavan laadinnassa.
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Uusimaa-kaava tulee olemaan entistä strategisempi ja joustavampi, mutta
samalla myös fokusoidumpi. Jokaiselle seudulle on perustettu kaavatyön tueksi
seutujen päättäjistä muodostuvat poliittiset ohjaustoimikunnat sekä seutujen
asiantuntijaryhmät. Tavoitteena on entistäkin avoimempi ja osallistavampi
kaavaprosessi.
Kaavan päätavoitteet ovat:
•
•
•
•

Kasvun kestävä ohjaaminen ja alueiden välinen tasapaino
Ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä luonnonvarojen ja luonnon
kestävä käyttö
Hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen
Kestävä kilpailukyky

Uudenmaan rakennekaavan sisältö
Kaavatyö on edennyt tulevaisuustarkasteluista kaavan tavoitteiden luomiseen,
teemakohtaisiin kehityskuviin ja rakennemallityöhön. Näistä on muodostettu
kaavan suunnitteluperiaatteet ja sitä myötä kaavan valmisteluaineisto.
Uudenmaan rakennekaavan luonnoksessa osoitetaan yleispiirteisellä tasolla:
•
•
•

Alueet joille maakunnan kasvu voisi sijoittua kestävästi
Liikenne- ja keskusverkko
Viherrakenteen pääelementit

Kaavaluonnos pitää sisällään yleispiirteisen kartan sekä karttaa selittävät
merkinnät ja määräykset. Tämä kokonaisuus on oikeusvaikutteinen.
Rakennekaavan ratkaisuja perustellaan tarkemmin valmisteluaineiston
selostuksessa. Lisäksi esitellään suunnitteluperiaatekortit, jotka kuvaavat
kaavaratkaisun lähtökohtia ja ohjaavat rakennekaavan ja seutujen
kaavojen ratkaisuja. Suunnitteluperiaatekorteilla on jokaisesta aihealueesta
tausta-analyysien synteesikartta, joka on lähtökohtana kaavaratkaisulle.
Korteilla on myös kirjattu asioita, joita tullaan osoittamaan seutujen
vaihemaakuntakaavoissa. Suunnitteluperiaatekorteille on listattu kysymyksiä
lausunnonantajille.
Uudenmaan rakennekaavan ratkaisu Tuusulassa
Rakennekaavassa ei esitetä pohjakarttaa eikä kuntarajoja. Pääradan varrelle
ja lentokentän pohjoispuolelle on osoitettu ydinalueeseen tukeutuva
kasvuvyöhyke, johon Tuusulan Keravan rajautuvat alueet sekä Focusalue voidaan nähdä kuuluvaksi. Jokela on merkitty monipuoliseksi ja
merkittäväksi keskukseksi, josta on olemassa oleva joukkoliikennekäytävä,
päärata. Merkinnöillä on osoitettu alueet, joille rakentaminen ensisijaisesti
kohdistuu. Alueilla on hyvät edellytykset kestävälle liikkumiselle ja palvelujen
saavutettavuudelle olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen. Tavoitteena on,
että uutta maa-alaa ei oteta merkittävästi rakennuskäyttöön, vaan olemassa
oleva infrastruktuuri hyödynnetään ensin täysimittaisesti.
Tuusula sijoittuu myös Helsingin seudun viherkehään ja koko kunta on
rasteroitu osaksi logistiikan kehityskäytävää – Lahden ja Hämeenlinnan
moottoriteiden välisenä alueena. Logistiikan kehityskäytävä -merkinnällä
osoitetaan alueet, jotka ovat merkittäviä valtakunnallisten ja kansainvälisten
kuljetusten kannalta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
huolehdittava mm. ekologisten yhteyksien säilymisestä. Viherkehänä
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osoitetaan ympäristö, jossa virkistyskysynnän odotetaan kasvavan ja jonka
viherrakenteeseen kohdistuu erityisiä käyttöpaineita. Rakennekaavassa on
lisäksi esitetty kansainvälisesti merkittävät satamat ja mm. yhteys Tallinnaan.
Suunnittelumääräysten mukaan myös Lentoradalle on luotava edellytykset.
Kaavassa on koko aluetta koskevia suunnittelumääräyksiä, joissa painotetaan
muun muassa uuden maankäytön sijoittamista olemassa olevaa rakennetta
tiivistäen ja täydentäen. Saavutettavuus ennen kaikkea joukkoliikenteellä on
vahvasti esillä. Kaavan tavoitteina ovat lisäksi elinkeinoelämän tukeminen,
monipuolinen asuminen, Helsinki-Vantaan lentoaseman sekä satamien ja
logistiikka-alueiden vahvistaminen. Suunnittelumääräyksissä korostetaan
myös liityntäliikennettä ja –pysäköintiä, luonnonvarojen kestävää käyttöä
ja luontoarvojen säilymistä. Lisäksi yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden
pirstomista tulee välttää ja uusiutuvia energiamuotoja, kierto- ja biotaloutta
suosia. Suunnittelumääräyksissä mainitaan myös suoja-alueiden osoittamisen
tarve asumisen ja elinympäristön viihtyisyyttä ja terveyttä heikentävien
toimintojen välillä.
Tuusulan kunnan lausunto Uusimaa 2050 –rakennekaavan
valmisteluaineistosta
Uusimaa-kaavan tavoitteet ovat kaikkinensa kannattavia. Aineistoa on
taustaselvitykset mukaan lukien valtavasti. Lausuntoaika on kovin lyhyt
ottaen huomioon kunnallisen päätöksenteon kokousaikataulut sekä kaavan
tärkeysaste – kyse on kuitenkin kuntaa ja koko seutua koskevista merkittävistä
strategisistä linjauksista.
Kaavassa painotetaan sanallisia määräyksiä kaavakartan ollessa hyvin
yleispiirteinen. Kaavalla on tarkoitus ohjata tarkempaa suunnittelua, mutta
valmisteluvaiheen kaavakartan yleispiirteisyyden ja määräysten muotoilun
myötä ohjausvaikutus voi jäädä ohueksi ja kaavassa on aikaisempia kaavoja
enemmän tulkinnanvaraa.
Selvityksistä:
Koko maakuntakaavaratkaisun taustalla olevassa selvityksessä Aluetalouden
skenaariot sekä väestö- ja työpaikkaprojektiot kaikki mitoitusvaihtoehdot ovat
kunnan näkemyksen mukaan Tuusulan osalta liian pieniä (38 010 – 49 390
asukasta vuoteen 2050). Kunnan väestöennusteen mukaan Tuusulassa
on jo vuonna 2040 56 000 asukasta. Tilastokeskuksen ennuste olettaa
aikaisemman kehityksen jatkuvan samansuuruisena, eikä ennuste ota
huomioon uudisrakentamista. Tuusulaan on viime vuosista poiketen saatu
2

lainvoimaiseksi paljon uutta asumisen kerrosalaa, miltei 400 000 k-m
pelkästään vuosien 2016 ja 2017 aikana. Patoutuneen kysynnän vuoksi,
valtaosan kerrosalasta uskotaan toteutuvan.
Selvityksessä Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus on esitetty
liikennehankkeiden toteuttamisjärjestys. Tuusulan kunta pitää erinomaisena
hankkeiden vaiheistamista, sillä hankkeiden priorisointi parantaa niiden
toteutumisedellytyksiä. Selvityksessä ei ole kuitenkaan esitetty maantie
152:sta (Kehä IV) uusissa tiehankkeissa. Uusi kehätie on seudullisesti
merkittävä ja se liittyy seudun maankäytön kehittymiseen ja erityisesti 4.
vaihemaakuntakaavassa osoitettuihin logistiikka-alueisiin. Se tulisikin esittää
hankekartalla ja jatkossa Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa. Vaikka
tie on pääosin logistiikan ja tavaraliikenteen tarpeita varten, se muodostaa
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myös uuden henkilöliikenteen poikittaisyhteyden, joka parantaa seudun
työmatkayhteyksiä merkittävästi.
FinEst Link –selvityksen kuva Helsinki-Tallinna-rautatietunnelin liittymisestä
Suomen rataverkkoon on havainnollinen ja ratkaisultaan Tuusulan
näkemyksen mukainen (kaavaselostus s. 106). Tuusulaan on merkitty
rahtiterminaali ja järjestelypiha, jonka kautta on yhteydet tie- ja rataverkkoon
sekä lentoasemalle. Tuusula näkee varikon osoittamisen Etelä-Tuusulaan
kannatettavana asiana. Teemakartalle varikon symboli on asetettu
Senkkerin alueelle, toivottavampi sijainti on idemmässä, heti Focus-alueen
pohjoispuolella. Karttaan on merkitty myös tärkeä yhteys maantie 152:sta
(Kehä IV) sekä uusi raideliikenteen yhteystarve rahtiliikenteelle, HankoHyvinkää -radalle. Kaavaselostuksen mukaan Tallinna-tunnelin merkitsemistä
Uusimaa-kaavaan, erityisesti Helsingin seudun vaihekaavaan tutkitaan kevään
2018 aikana. Tallinna-tunneli on merkittävä hanke, jolla on huomattavia
liikennevaikutuksia myös muuhun liikenneverkkoon ja tunnelin esittäminen
kaavassa edellyttää myös sen vaatimien keskeisten tieverkkoratkaisuiden,
erityisesti mt 152 rakentaminen välillä vt3 - kt45, esittämistä.
Kaavaselostuksen kuvassa on esitetty myös Lentorata. Selvityksissä ei
ole kuitenkaan varauduttu siihen vaihtoehtoon, että Lentoradalle tulisi
paikallisliikennettä ja paikallisliikenteen asemia. Vaihtoehto tulisi tutkia –
voisiko samassa ratatunnelissa kulkea esimerkiksi toiset raiteet hitaampaa
paikallisliikennettä varten.
Kaavojen sisältö ja suhde toisiinsa
Rakennekaavaratkaisu on hyvin yleispiirteinen. Rakennekaavassa esitetään
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät asiat. Rakennekaavaan ei
ole kuitenkaan merkitty esimerkiksi uusia ratayhteyksiä. Ratalinjat ylittävät
jatkossa laadittavien tarkempien seuduittaisten kaava-alueiden rajat, joten
nämä radat olisi perusteltua esittää koko seutua koskevassa rakennekaavassa.
Tallinna-tunnelin, tunnelista jatkuvan radan varikkoineen sekä Lentoradan
mahdollisten ratkaisujen esittämistä rakennekaavassa tulisi pohtia, koska
kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä hanke. Ratkaisut tulee esittää
viimeistään tarkemmassa Helsingin seudun kaavassa. Helsingin seudun
kaavassa tulee esittää myös lentomelukäyrät ja selvittää mahdollisia Helsingin
kaupunkibulevardien vaikutuksia koko seutuun. Mikäli kaupunkibulevardit
aiotaan toteuttaa, tulisi järjestää korvaava liikkumismuoto esimerkiksi
raideliikenteen muodossa.
Suunnitteluperiaatteet
1. Kasvu kestävälle vyöhykkeelle
Kasvun ohjaaminen kestäville vyöhykkeille on tärkeä periaate. Aihealueessa
painottuu radanvarsi. Periaatekortin mukaan joukkoliikenne ja kestävä
liikkuminen nähdään kuitenkin laajemmin kuin aiemmissa kaavatöissä (ei
vain raideliikennepainotteisuus), mikä on kannatettava periaate. Kasvun
ohjaaminen raideliikenteen ohella myös muille keskeisille olemassa
olevan joukkoliikenteen vyöhykkeille tukee myös nykyisen maankäytön
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja parantaa nykyisen maankäytön
kestävän liikkumisen mahdollisuuksia. Joukkoliikenteen runkoyhteyksien
vaihtopaikkojen sijaintiin ja tasoon ja niiden ohjaamiseen tulee kiinnittää
huomiota seudullisessa vaihekaavassa.

19 (33)

Tuusulan kunta
Kuntakehityslautakunta

Pöytäkirja
21.03.2018

5/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Seudun vaihemaakuntakaavassa tulee osoittaa tarkemmin keskusverkko, jossa
ohjataan kasvua olemassa oleviin keskuksiin tukien tiivistymisen myötä myös
kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytyksiä lyhentämällä matkoja palveluiden
ja asumisen keskittyessä. Olemassa olevien joukkoliikennekäytävien varteen
sijoitettava uusi maankäyttö tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.
Joukkoliikennekäytävien osalta on vaihekaavojen yhteydessä osoitettava
kasvua myös muiden kuin raideliikenteen varteen parantaen samalla nykyisen
maankäytön joukkoliikenteen ja kestävien kulkumuotojen käytön edellytyksiä.
Kestävän liikkumisen näkökulmasta rakennekaavassa tulisi esittää seudullinen
runkoverkko ja keskeisimmät runkoverkon vaihto- ja solmupisteet. Seudun
vaihekaavassa joukkoliikenteen runkoverkko tulee täydentää osoittaen
runkoyhteydet riippumatta niiden toteutustavasta ja liikennevälineestä.
Joukkoliikenteen solmukohtien ja keskeisimpien vaihtopaikkojen osalta
vaihekaavassa tulee määräyksin ohjata vaihtopaikkojen suunnittelua
matkaketjujen sujuvuuden turvaamiseksi.
Seudullisessa vaihekaavassa tulee joukkoliikenteen ohella osoittaa keskusten
ja keskeisten matkakohteiden osalta pyöräilyn seudullinen pääverkko, jonka
tarkemman suunnittelun ohjaamiseksi tulee vaihekaavassa antaa sitovia
verkollista jatkuvuutta ja laatutasoa koskevia määräyksiä.
Seuduittaisissa kaavoissa voidaan tarkemmin ohjata kasvua kestäville
vyöhykkeille. Muun muassa Helsingin seudun vaihekaavan sitominen osaltaan
MAL-suunnitteluun tukisi tätä.
Voimassa olevan maakuntakaavan valkoisten alueiden määräys on
osaltaan hyvä keino ohjata merkittävä kasvu taajamiin. Merkittävien,
laajojen metsäalueiden osoittamisella seutujen kaavoissa toivotaan olevan
ohjausvaikutusta hajarakentamiseen. Yksittäisiin hajarakennuspaikkoihin on
kuitenkin vaikea maakuntakaavalla puuttua. Maakuntakaavan lähtöaineistona
ja suosituksena voisi olla kylien kaavoituksen ohjeistaminen jollakin
tasolla. Seutujen vaihemaakuntakaavoissa ei suunnitteluperiaatekortin
Elinvoimaisten keskuksien verkosto mukaan osoiteta kyläalueita. Kyläalueiden
käsittelemistä vähintään liitekartalla tulisi pohtia.
2. Elinvoimaisten keskuksien verkosto
Keskusten luokittelu on Tuusulan kannalta onnistunut. Hyrylä on
synteesikartalla merkitty kehyskunnan keskustana, kuten myös Jokela,
samanarvoisina esimerkiksi Keravan ja Järvenpään kanssa. Kellokoski on
tunnistettu palvelukeskittymänä. Ristikytö on osoitettu mahdollisena uutena
keskuksena tai palvelukeskittymänä. Ristikytö ei kuitenkaan näy vuoden
2050 saavutettavuuskartalla. Tausta-analyysien synteesikartalle on merkitty
myös Lentorata. Kunta on laatimassa yleissuunnitelmaa Ristikytöön ja
vaikuttaisi siltä, että alueelle voi sijoittua kasvua vasta maakuntakaavan
tavoitevuoden loppupuolella. Aluetta ympäröivän maankäytön kehittyminen
sekä rataverkon suunnitteluratkaisut vaikuttavat oleellisesti Ristikydössä
tehtäviin maankäyttöratkaisuihin. Tästä näkökulmasta alue on hyvä säilyttää
tulevaisuuden varauksena, joka voidaan toteuttaa kun aika sille on otollinen.
Ristikydön potentiaali on kuitenkin hyvä tunnistaa maakuntakaavoituksessa.
3. Liikutaan kestävästi
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Lentoradan yhteydessä tulee varautua lähiliiketeen asemaan Hyrylään,
vaikkakin rata on lähtökohtaisesti tarkoitettu kaukoliikenteelle. Suunnittelun
tulee jo tavoitteiden asettamisesta lähtien olla riittävän kaukonäköistä,
sillä ratatunnelin täydentäminen uusilla asemilla ei enää jälkikäteen ole
mahdollista. Olemassa olevan infrastruktuurin ja uusien hankkeiden osalta
tulee pyrkiä niiden tarjoaman potentiaalin täysimittaiseen hyödyntämiseen
kaikkien liikkumistarpeiden osalta ja muodostaa niiden avulla mahdollisimman
tehokas ja resurssiviisas liikenneverkko.
Aikaisemmista maakuntakaavoista poiketen, liikennehankkeille esitetään
toteuttamisjärjestys. Kaavassa ei eritellä, millä liikennöintivälineellä
joukkoliikenne hoidetaan, vaan keskeistä on, että muodostetaan
hyvän palvelutason runkoyhteyksiä ja niiden myötä toimiva ja tehokas
verkostomainen joukkoliikenneverkko. Tämä on kannatettava lähestymistapa,
joka huomioi aiempaa paremmin myös olemassa olevan maankäytön ja
joukkoliikennekäytävät.
Lentomelu –tarkastelu puuttuu rakennekaavasta. Kaavaselostuksen
mukaan valmisteilla olevan Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan
laatimisen yhteydessä on tarkoitus ratkaista, miten Helsinki-Vantaan
lentoasema melualueineen otetaan maakuntakaavoituksessa huomioon.
Kaavaratkaisun pohjaksi Uudenmaan liitto käynnistää kevään 2018 aikana
vuorovaikutteisen prosessin lentoaseman keskeisimpien sidosryhmien kanssa.
Tuusulan tulee olla mukana tässä prosessissa. Lentomelun jonkinasteinen
käsitteleminen jo rakennekaavavaiheessa olisi suotavaa, koska kyseessä on
maakunnallisesti merkittävä asia.
Helsingin suunnittelemilla kaupunkibulevardeilla on laajaa seudullista
merkitystä ja maakuntakaavalla tulisi ottaa näihin kantaa. Mikäli bulevardeja
lähdetään toteuttamaan, tulee taata korvaava, toimiva joukkoliikenne sekä
liityntäpaikat.
Seudullisella tasolla tulee esittää uudet poikittaiset, ensisijaisesti logistiikan
tarpeita palvelevat Keski-Uudenmaan poikittaisyhteydet. Poikittaisyhteyksillä
on merkittävä vaikutus uusien logistiikka-alueiden toteuttamisedellytyksiin
ja ne tukevat myös olemassa olevien taajamien kehittämistä ja tiivistämistä
ohjaamalla raskaan liikenteen pois taajamista.
4. Hyvin saavutettava Uusimaa
Seudun vaihemaakuntakaavassa tulee esittää maantie 152 (Kehä IV)
seudullisesti ja elinkeinoelän kannalta merkittävänä tienä. Yhteys parantaa
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tukee koko lentoaseman ympäristön
kehittämistä seudun ja koko Suomen kannalta merkittävänä logistisena
ja taloudellisena keskuksena. Lentoaseman ympäristön liikenneverkon
kehittäminen parantaa myös lentoaseman saavutettavuutta ja mt 152 yhteys
parantaa yhteyksiä vt3:n suunnasta myös Vuosaaren satamaan tukien sataman
ja lentoaseman kehittämistä ja toimintaa.
Rakennekaavassa tulisi pohtia myös valtakunnallisesti merkittävän Lentoradan
osoittamista.
5. Erikoistuvat seudut ja elinkeinot
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Kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että maakuntakaava
tukee lentoaseman elinvoimaa ja vahvistaa lentoasemaan tukeutuvan
elinkeinoelämän kehittymisedellytyksiä. Etelä-Tuusulan maankäyttö on
murroksessa ja kaavoituksen tulee vastata nopeasti muuttuviin tarpeisiin.
Maakuntakaavan tulisi olla tältä osin joustava, eikä saisi nousta esteeksi
lentoaseman lähiympäristön maankäyttöratkaisuja suunniteltaessa
Kaupan laadun ohjauksen sijaan saavutettavuus saa painoarvoa maankäyttöja rakennuslain muutoksen myötä. Maakuntakaavatyössä kuntakaavoitukselle
tulee jättää suunnitteluvaraa ja vähentää kaupan ohjaamista maakuntatasolla.
Kaupan palveluille tulee luoda riittävästi mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia
sijaintipaikkoja. Lisäksi kaavan tulee olla joustava muuttuvien kaupan
konseptien vuoksi.
Tuusulanjärven ympäristö nähdään kulttuuri- ja kaupunkimatkailun
kasvualueena. Kulttuuriteema puuttuu kuitenkin koko aluetta koskevista
suunnittelumääräyksissä – teeman voisi nostaa vahvemmin esille.
Kestävän kasvun vyöhykkeiden suunnittelumääräyksissä mainitaan
kulttuuriympäristöjen hyödyntämistä yksityiskohtaisemman suunnittelun ja
alueiden kehittämisen lähtökohtana.
6. Vetovoimainen ympäristö
Luonnon monimuotoisuutta kuvaava kartta perustuu SYKEn tietoihin
23.10.2017. Tämän jälkeen Tuusulassa on tehty päätös usean uuden
luonnonsuojelualueen perustamisesta (Suomi 100 –luontolahjat
ja luonnonsuojelulain luontotyypit, yhteensä lähes 100 hehtaaria).
Lisäksi Tuusulassa on valmistunut vuoden 2017 lopussa joukko uusia
luontoselvityksiä, joissa on tunnistettu myös maakunnallisia kohteita. Nämä
tulee huomioida jatkotyössä.
Uudenmaan ekologisten verkostojen selvityksessä erottautuvat jokivarret.
Etelä-Tuusulan Senkkerin alue on merkitty laajaksi käytäväksi. Alue on
kuitenkin oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa varattu maa-aineistenottoon,
eivätkä alueen ekologiset käytävät tule säilymään.
Vetovoimaisen ympäristön teeman käsitteleminen jatkossa Helsingin seudun
vaihemaakuntakaavassa on tärkeää, sillä aihe puuttuu seudun yhteisestä
MAL –suunnittelutyöstä. Seudun vaihekaavaan, tai oikeusvaikutteiselle
liitekartalle, tulisi myös merkitä luonnonsuojelualueet ja seudullisesti
tärkeät viheryhteydet, jotta ne voidaan turvata maakunnallisesti. Ekologisten
yhteyksien kaavamääräyksillä toivotaan ohjattavan alempitasoisia kaavoja.
Lopuksi
Uusimaa-kaava 2050 –työn pohjaksi on laadittu kattava joukko selvityksiä,
joiden pohjalta on hyvä jatkaa seuduittaisten tarkempien kaavojen laadintaa.
Tuusulan kunta toteaa, että lausunnossa esitetyt kommentit tulee huomioida
jatkotyössä. Kunta toivoo pidempää lausuntoaikaa syksyllä lausunnoille
tulevien seuduittaisten vaihekaavojen osalta, koska niillä on suuri merkitys
kuntakaavoituksen ohjaamisessa.
Yhteenvetona todetaan
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•

•

•

Tuusulan kunnan kehityksen kannalta on välttämätöntä, että kunnan
oman kasvuennusteen mukainen kasvu on myös jatkosuunnittelussa
lähtökohtana. Kunnalla on loistavat edellytykset kasvaa aiempia vuosia
enemmän, mitä ei tule Uusimaa-kaavalla rajoittaa.
Tuusulan kannalta erityisen merkittävät olevat ja uudet ratakäytävät tulee
korostaa Uusimaa-kaavassa. Uusien ratakäytävien hyödyntäminen myös
lähiliikenteen käyttöön tulee olla lähtökohtana, mikä puolestaan vaikuttaa
kehityskäytäviin.
Tämän ohella Kehä IV:n kiireellisyys tulee olla jatkosuunnittelussa
huomioitu esitettyä vahvemmin. Kehä IV on seudullisesti merkittävä
logistiikkakäytävä ja mahdollistaa seudullisestikin merkittävän FOCUStyöpaikka-alueen rakentamisen.

Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että valtuusto päättää
•

antaa Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineistosta edellä esitetyn
lausunnon.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti
•

tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa
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§ 44
Nurmijärven, Tuusula, Mäntsälän, Sipoon , Järvenpään ja Keravan pohjavesialueiden
luokitus ja rajaus, lausunto
TUUDno-2018-278
Valmistelija / lisätiedot:
Asko Honkanen
asko.honkanen@tuusula.fi
kuntasuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Liite 1 Pohjavesialueidenhydrogeologia ja luokitus
2 Kartat pohjavesialueista, liite 2
3 Lausuntopyyntö 12.2.2018 pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset
Lyhyesti
Liitteenä on lausuntopyyntö koskien useiden kuntien pohjavesialueiden
luokituksia ja rajauksia. Lausuntopyynnössä kerrotaan, että ELY-keskukset
vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä
pohjavesialuetietojen ylläpidosta. Lakimuutoksen myötä astuivat voimaan
uudet pohjavesialueluokat. Aiemmin käytössä olleet pohjavesialueluokat I
ja II korvataan luokilla 1 ja 2. Lisäksi luokitukseen tulee uusi E-luokka, jolla
luokitellaan ne alueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on
suoraan riippuvainen. Tehtyjen lisäselvitysten pohjalta myös pohjavesialueiden
rajauksiin ELY esittää muutoksia. Luokittelumuutoksen sekä rajausten
tarkistamistarpeen johdosta pyydetään lausuntoa Tuusulan kunnalta.
Tuusulan pohjavesialueiden esitetyt muutokset
1.

2.
3.

Tuusulan alueelta löytyi kartoituksessa E-luokkaan luokiteltava
alue. Kaikulan pohjavesialuetta ehdotetaan luokiteltavaksi 1Eluokkaan, koska Pohjavesialueen koillispuolella pohjavesialuerajan
ulkopuolella pohjaveden purkautumisalueella on hyvin rehevä
puronrantalehto, joka ylläpitää monipuolista lehtokasvillisuutta.
Puron varrella on useita metsälailla suojeltuja lähteitä ja
tihkupintoja, jotka ylläpitävät monipuolista lähdelajistoa.
Palaneenmäen pohjavesialueen luokitusta ehdotetaan
muutettavaksi siten, että alue olisi 2-luokan alue nykyisen I-luokan
sijaan, koska alueella ei ole vedenottamoa.
Rajausmuutoksia esitetään seuraaviin pohjavesialueisiin: Hyrylä A,
Mätäkivi A ja B, Kaikula, Lahela, Jäniksenlinna, Takoja.

Perustelut muutoksille on esitetty liitteessä 1 ”Pohjavesialueiden hydrogeologia
ja luokitus”.
Pohjavesien suojelun ja maankäytön yhteensovittamisesta
Pohjavesien laatua pyritään turvaamaan Kuntasuunnittelun keinoin
käyttäen ajanmukaista tietoa pohjavesistä ja kaavoittaen riskitoiminnot
pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjaveden suojelun osalta on todettava,
että mm. asemakaavojen pohjaveden suojelumääräykset ovat osin
tulkinnanvaraisia, vajavaisia tai muutoin vanhentuneita. Tilanteen
korjaamiseksi on asemakaavoja laadittaessa ja muutettaessa korjattu myös
pohjaveden suojelumääräyksiä, mutta menettely on ollut siksi hankala,
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että on voitu käsitellä vain pieni osa taajamasta. Hiljattain tehdyn MRL:n
muutoksen myötä myös ns. vaiheasemakaavoja voidaan laatia, jolloin
esim. pohjavesimääräykset voidaan kaikilta asemakaavoitetuilta alueilta
uudistaa puuttumatta muuhun asemakaavan sisältöön yhdellä asemakaavan
muutoksella.
Laadittavien kaavojen tulee perustua riittäviin selvityksiin. Tässä tapauksessa
esitettyjen pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset on perusteltu
parhaalla mahdollisella, ajantasaisella tiedolla, joten esitettyjä rajauksia tulee
noudattaa kaavoja laadittaessa. Luonnollisesti pohjavesialueiden laajennukset
ovat maankäytön osalta rajoitteita, mutta toisaalta on hyvä, että arvokkaiden
pohjavesivarantojen turvaamiseksi tietoja on saatu lisää ja pohjavesialueiden
rajauksia ja luokituksia on voitu tarkentaa.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
•

päättää todeta lausuntonaan, että Tuusulan kunnalla ei ole
huomauttamista esitetyistä pohjavesialueiden luokitus- tai
rajausmuutoksista.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
•

tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta
kokouksessa.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Kati Lepojärvi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 18.56.
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§ 45
Kaavoituskatsaus 2018
TUUDno-2018-399
Valmistelija / lisätiedot:
Pia Sjöroos
pia.sjoroos@tuusula.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Tuusula kaavoituskatsaus 2018-2019, kkl 21.3.2018
Kunnan tulee Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden
käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä
vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä
arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoituskatsauksesta on
tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.
Lain edellyttämän lisäksi kaavoituskatsauksessa tiedotetaan muista
kaavoitussuunnitelman ja kaavoituksen työohjelman kaavahankkeista ja
yleisesti kaavoittamiseen kuuluvista asioista.
Katsaus painetaan ja jaetaan joka talouteen ja tarpeen mukaan
viranomaisille ja yhteistyötahoille. Katsaus laitetaan nähtäville verkkosivuille,
kaavoitustoimistoon sekä kirjastoihin. Lisäksi kunnan yritysrekisterissä oleville
yrityksille lähetetään sähköpostitse katsauksen julkaisemisesta tiedote.
Aineisto
Liitteenä olevassa taittoversiossa on katsaukseen laitettavat hankkeiden
kuvaukset. Kaavoituskatsaukseen sisällytetään tämän lisäksi vuoden 2017
kaavoituskatsauksen tapaan:
o Kaavaprosessin kuvaus ja tähän liittyvä termistö
o Lyhyesti maapolitiikasta
o Hankkeiden sijaintikartat kaavoitussuunnitelma 2018-2022:n mukaisesti
o Henkilöstön ja lautakunnan jäsenten yhteystiedot
Lisäksi MAL-sopimuksista ja asuintonttien riittävyydestä tiedotetaan
seuraavasti:
Helsingin seudun 14 kuntaa, Tuusula mukaan lukien, solmii valtion kanssa
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL -sopimuksen. MAL-suunnitelma
toimii seudun yhteisenä lähtökohtana valtion kanssa käytävissä Helsingin
seudun kehittämistä koskevissa neuvotteluissa. Suunnitelma antaa myös
selkänojaa kuntien ja valtion suunnitelmien ja strategioiden muodostamiseen
sekä toimenpiteiden toteuttamiseen. MAL-sopimuksessa määritellään
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kuntien asuntotuotantotavoitteet ja asuntorakentamiselle kaavoitettava
kerrosalavelvoite.
Yhteisellä suunnittelulla mahdollistetaan nykyisten ja uusien asukkaiden
hyvinvoinnin turvaaminen, kohtuuhintainen asuminen sekä seudun
elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kilpailukyvyn parantaminen. Tuusulan
tavoitteisiin päästään varmistamalla monipuolinen tonttitarjonta. Tuusulalle
perinteikkäät pientalotontit ovat vahvassa asemassa tonttituotannossa, mutta
jatkossa on vahvistettava myös kerrostalotonttien ja kaupunkipientalotonttien
suunnittelua.
Kokouksessa jaetaan
•

Kaavoituskatsauksen taittoversio.

Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää
•

hyväksyä aineiston kaavoituskatsausta 2018 varten.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 46
Asiakirjahallinnon järjestäminen, kuntakehityslautakunta
TUUDno-2017-799
Valmistelija / lisätiedot:
Tomi Kaarakainen
tomi.kaarakainen@tuusula.fi
asiakirjahallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Ketek arkistovastaavat, KKL 21.3.2018, TL 20.3.2018
Tuusulan kunnan hallintosäännön 39 § Lautakunnan ja johtokunnan/
toimialan asiakirjahallinnon tehtävät mukaan "Lautakunta ja johtokunta/
toimiala huolehtii oman tehtäväalueensa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen
määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä nimeää asiakirjahallinnon vastuuhenkilön
tehtäväalueellaan."
Kunnanhallitus (18.9.2017 § 411 Asiakirjahallinnon järjestäminen) päätti
nimetä Tuusulan kunnan lautakunnat ja johtokunnat arkistonmuodostajiksi.
Arkistonmuodostajan yhtenä tehtävänä on vastuullisen arkistonhoitajan eli
arkistovastaavan nimeäminen. Arkistovastaavien tehtävänä on:
•
•

•
•

osallistua tiedonohjaussuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen
vastata siitä, että keskusarkistoon luovutettavat asiakirjat ovat
asianmukaisessa siirtokunnossa ja toimittaa luovutusluettelo
(mahdollisine kuvailutietoineen) asiakirjahallintoa johtavalle
viranhaltijalle yhdessä luovutettavan aineiston kanssa
ohjata ja valvoa oman yksikkönsä asiakirjahallintoa ja arkistointia
varmistaa hävitettävien asiakirjatietojen tietosuoja.

Tuusulan kunnan asiakirjahallinnon johtava viranhaltija Tomi
Kaarakainen esittää seuraavia henkilöitä kuntakehityslautakunnan ja
rakennusvalvontajaoston arkistovastaaviksi:
Toimistosihteeri Päivi Värjymaa, projektikoordinaattori Maria
Tiippana, toimistosihteeri Leena Eno, kaavapiirtäjä Anneli Piipponen,
hallintopalvelusihteeri Outi Tynjälä, paikkatietokäsittelijä Tarja Nakari,
kiinteistörekisterinhoitaja Päivi Kyllönen, tiedonhallinnan suunnittelija
rakennusvalvonnassa.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää
•

nimetä ja hyväksyä liitteen mukaisesti kuntakehityslautakunnan ja
rakennusvalvontajaoston arkistovastaavat ja vastuualueet

•

valtuuttaa kuntakehityksen ja tekniikan toimialajohtajan
tekemään teknisluontoisia päivityksiä
arkistovastaavien ja vastuualueiden muutoksiin.

Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Arkistovastaavat, asiakirjahallinnon asiantuntija, kirjaamo, ketek henkilöstö
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§ 47
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kuntakehitysjohtaja
muu päätös:
§ 32 Avain Asumisoikeus Oy, varausajan jatkaminen, 22.02.2018
§ 33 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, korttelin 5711 varaaminen
Puustellinmetsän asemakaava-alueen asuntomessukohteesta, 22.02.2018
§ 34 Avara Oy, suunnitteluvaraus Puustellinmetsän asemakaava-alueen
kortteliin 5713, 22.02.2018
Kuntasuunnittelupäällikkö
hankintapäätös:
§ 1 SKM Gisair Oy, Asemakaavan pohjakartan uudiskartoitus, Jokelan alue,
06.03.2018
Ohjelmapäällikkö
§ 1 Ramboll Oy, Rykmentinpuiston energiapilotin ja -vision todentamistyö,
23.02.2018
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta
kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 48
Ilmoitusasiat
TUUDno-2018-71
Liitteet

1 Julkipanolista 12.3.2018 kp.pdf
2 Julkipanolista ys 9.3.2018
3 3556 OAS Ydinkeskusta 8067
Kunnanhallituksen päätöksiä:
26.2.2018 § 70: Lindberg Kaj, asemakaavaoituksen ja asemakaavamuutoksen
käynnistämissopimus, Pellavamäki
26.2.2018 § 71: Sjöblom Karl, asemakaavoituksen ja asemakaavamuutoksen
käynnistämissopimus, Pellavamäki
26.2.2018 § 72: Kalustehankinnat, liittyminen KL-Kuntahankinnat OY:n tulevaan
tarjouskilpailuun
12.3.2018 § 95: Kiinteistö Oy Tuusulan Havupuisto 3, Havupuisto 3, Hyrylä,
rannan ruoppaus, lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle
Maankäyttöpäällikön päätös
12.3.2018 § 8: Maanarvon määrittely, hinta-arvioiden hankinta
Yleiskaavasuunnittelijan päätöksiä:
•

Julkipanolista 9.3.2018

Kaavoituspäällikön päätöksiä:
•

Julkipanolista 13.3.2018

14.3.2018 § 9: Hallenberg Teija, vuorotteluvapaa ajalla 21.3.-29.6.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma:
•

Ydinkeskusta, kortteli 8067, asemakaavan muutos

Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 49
Muut asiat
•
•

Lisäresursointikeskustelu
Kaavojen käsittely ja hallintosääntö

5/2018
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Muutoksenhakukielto
§39, §40, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, §49
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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