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1. Perustiedot ja tiivistelmä 
1.1. SUUNNITTELUALUE  

Puustellinmetsän asemakaava sijoittuu Hyökkälään, Hyrylän kuntakeskuksen 
itäpuolelle. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kulloontiehen ja muuten 
osayleiskaavan mukaisiin viheralueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on 42,8 
hehtaaria. Suunnittelualue on osa Rykmentinpuiston 1. vaiheen asemakaavan 
ja asemakaavan muutosluonnoksen aluetta.  
 

 
Rykmentinpuisto on merkitty keltaisella, Puustellinmetsän asemakaava-alueen sijainti punaisella 

1.2. ASEMAKAAVAN TARKOITUS 
Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä 
varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alu-
eet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikal-
listen olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, 
olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohja-
ustavoitteen edellyttämällä tavalla. (MRL 50 §) 
Asemakaavalla osoitetaan alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen sito-
vasti. Asemakaava ohittaa ylemmän tason kaavojen, kuten osayleiskaavan, 
ohjausvaikutuksen voimaan astuessaan. Asemakaava sisältää kartan, kaa-
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vamerkinnät ja –määräykset ja kaavaan liittyy selostus.  
Puustellinmetsän asemakaava on osa Rykmentinpuiston aluetta, joka laajen-
taa Hyrylän keskustaa ja lisää kuntakeskuksen läheisyyteen sopivia asuin- ja 
virkistysalueita sekä niiden tarvitsemia palveluja. Kaava toteuttaa Rykmentin-
puiston osayleiskaavaa.  
Tonttijaot laaditaan sitovina ja erillisinä.  

1.3. KAAVAN PÄÄSISÄLTÖ 
Taustaa 
Tuusulan kunta ja Senaattikiinteistöt järjestivät vuonna 2007 kansainvälisen 
suunnittelukilpailun Rykmentinpuiston alueen osayleiskaavoituksen pohjaksi. 
Suunnittelukilpailun ratkettua alueelle laadittiin osayleiskaava. Sen tärkeimmät 
tavoitteet on asetettu kunnanvaltuuston nähtäville asettamassa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa. Osayleiskaavan tavoitteena oli kehittää varuskunta-
aluetta ja ympäristöä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi monipuoliseksi ja vi-
rikkeelliseksi keskusta-, asuin-, virkistys- ja työpaikka-alueeksi sekä eheyttää 
nykyistä Hyrylän taajamarakennetta. Merkittävää on alueen keskeinen sijainti 
osana keskustaajamarakennetta ja yhdistävä rooli Hyrylän ja Keravan taaja-
marakenteiden välillä. Maankäytön suunnittelussa huomioitiin keskustaajaman 
alueen nykyinen ja kehittyvä yhdyskuntarakenne ja tieverkko. Suunnitelmassa 
pyrittiin kestävän kehityksen mukaiseen ympäristöön. Ekologia osana ympä-
ristöä sisältyi jokaiseen suunnittelun osa-alueeseen. 
 
Rykmentinpuiston visio 
Tuusulan Rykmentinpuisto on yksi Helsingin seudun merkittävimmistä alueke-
hityskohteista. Alue alkaa Tuusulanväylän varresta, Hyrylän keskustan tuntu-
masta ja suuntautuu kohti Keravaa. Rykmentinpuiston keskusta kohoaa ko-
measti vanhojen kasarmirakennusten ympärille, niiden arvon säilyttäen. Tälle 
ainutlaatuiselle alueelle nousee moderni asuinalue lähipalveluineen, työpaik-
koineen ja monipuolisine asumismuotoineen.  
Uuteen kyläkaupunkiin sijoittuvat sopivasti kaikki asukkaiden tarvitsemat pal-
velut. Rykmentinpuistosta ja sen lähialueilta löytyy tulevaisuudessa päiväkote-
ja, kouluja peruskoulusta lukioon, satoja työpaikkoja ja kymmeniä yrityksiä. 
Myös liikekeskus, kivijalkakaupat, uimahalli, kirjasto, terveyskeskus ja muu Hy-
rylän keskustan palvelutarjonta on käden ulottuvilla. Keskustaan rakentuva 
kauas näkyvä tornitalo saa vierelleen matalampia kerrostaloja.  
Keskustasta poispäin rakentaminen muuttuu asteittain matalammaksi. Moni-
puolinen rakennuskanta takaa sen, että alueelta voi hankkia kodin terassita-
losta kaupunkipientaloon tai kaikista talotyypeistä siltä väliltä. Monipuolinen ja 
moderni arkkitehtuuri, paikallisesti tuotettu ja uusiutuva energia, puurakenta-
misen mahdollisuudet sekä uuden työkulttuurin ja teknologian hyödyt ovat asi-
oita, jotka ovat Rykmentinpuiston suunnittelun ytimessä.  
Erityistä Rykmentinpuistolle on, että kaikki kaunis ei jää kyläkaupunkikeskuk-
seen, vaan sen ympärille rakentuu omaleimaisia vehreitä puisto- ja huvilakyliä 
keskus-aukioineen ja elintarvikekauppoineen. Rykmentinpuistossa toteutuu 
luontevalla tavalla myös elämänkaariasuminen. Kyläkaupunkikeskustan alu-
eelle sijoittuu senioriasumisen erityispalveluja tarjoava hyvinvointipalvelukes-
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kus. Vilskettä ja kerroksellisuutta luovat läheiset päiväkodit, koulut ja leikki-
puistot. 
Rykmentinpuistossa luonnon monimuotoisuutta säilytetään ja kehitetään. Eri 
puolille Rykmentinpuistoa tulee viljelypalstoja, joilla asukkaat voivat kasvattaa 
lähiruokaa käyttöönsä. Alueen luonto tarjoaa sieni- ja marjametsät sekä hiihto- 
ja juoksumaastot lähes jokaiselta kotiovelta. Keskuspuisto yhdistyy ympäröi-
viin viheralueisiin sujuvalla kävely- ja pyörätieverkostolla. Hyvin valaistut kevy-
en liikenteen väylät, monipuoliset ulkoilureitit sekä lähellä olevan urheilukes-
kuksen, uimahallin, golf-kentän ja Tuusulanjärven virkistyskäyttömahdollisuu-
det tukevat aktiivista elämää. Rykmentinpuistosta on lyhyt matka lentokentälle 
ja noin kahdeksan minuutin matka Keravan rautatieasemalle, joka on vain 
kahden pysäkin päässä Helsingin keskustasta. Lisäksi liikkumista helpottaa 
alueelle tuleva uusi bussiterminaali. 

 
Kaava-alueen liittyminen ympäristöön 
Suunnittelualueen tarkoituksena on toimia yhdistävänä osana seudullista kau-
punki- ja viherrakennetta. Puustellinmetsä on osa Rykmentinpuiston alueetta, 
jonka on tarkoitus laajentaa Hyrylän keskustaa ja liittyä siihen, sekä mahdollis-
taa lähempi liittyminen Keravan suuntaan ja Sulan katuverkkoon. Alueen vi-
heralueiden on tarkoitus mahdollistaa Tuusulanjärven ja Tuusulan jokilaakson, 
Urheilukeskuksen, alueen pohjoispuoleisen kulttuurimaiseman ja itäosan met-
säalueiden yhteen kytkeminen osana yhtenäistä viherverkostoa ja liittää alue 
seudulliseen viherverkkoon. Alue liitetään olemassa olevaan ja suunniteltuun 
tie- ja katuverkkoon ja virkistys- ja kevyen liikenteen yhteyksiin.  
Kaava-alueen kuvaus 
Tavoitteena on luoda alueen oloja ja historiaa hyödyntävä tulevaisuuden puu-
tarhakaupunki. Puustellinmetsä yhdistyy Hyrylän nykyistä keskustaa laajenta-
vaan Rykmentinpuiston puolen keskusta-alueeseen. Alue on yksi keskuspuis-
ton ympärillä sijaitsevista urbaaneista puutarhakylistä, jotka liittyvät toisiinsa, 
keskustaan ja muuhun ympäristöön kehämäisellä katuverkolla.  
Alueen keskeinen rakenne muodostaa alaltaan suurimman Rykmentinpuiston 
kylistä. Kylä on jäsennetty reunoiltaan siten, että se muodostaa selvän raken-
netun rajan ympäröiviin viheralueisiin. Korttelirakenne jäsentyy kehämäisesti 
keskeisen aukion ympärille siten, että aukiota rajaavat korttelit ovat rakenta-
mistavaltaan ja tehokkuudeltaan kaupunkimaisia, ja ympärillä rakenne vaihet-
tuu pienimuotoisemmaksi ja matalammaksi kerrostaloista erillispientaloiksi. 
Kortteleissa rakentamistapa rajaa katuja pihojen ollessa vehreitä ja mittakaa-
valtaan ja pienimuotoisempia. Paikoitus sijoitetaan siten, että pihoille jää riittä-
västi yhtenäistä tilaa muille toiminnoille.  Puustellinmetsä on pääosin asunto-
alue, ja alueelle osoitetaan tarvittavia lähipalveluita. Muut palvelut sijoittuvat 
alueen länsipuolelle keskusta-alueelle.  
Vaiheittain toteutettavalle alueelle mahdollistetaan asuntomessualueen toteut-
taminen.  
Kaava-alueen korttelialueet sijoittuvat Rykmentinpuiston tulevan keskuspuis-
ton ja Kulloontien väliselle alueelle. Kaava-alueen länsipuolelle sijoittuu ase-
makaavaluonnoksessa koulun kenttiä ja pihoja osana viheryhteyttä Urheilu-
keskuksesta Kulloontien pohjoispuolisille alueille. Eteläpuolella osana keskus-
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puistoa on esitetty osana hulevesijärjestelmää toimiva maisemalampi. Alueen 
itäosaan on osoitettu tilavaraus hulevesien hallinnalle.  
Rykmentinpuiston pohjoinen pääkatu johtaa kylän keskeisen aukion läpi, jossa 
siihen kytkeytyy Fallbackan alueelta Kulloontielle johtava kokoojakatu. Tontti-
kadut jäsentyvät pienimittakaavaisempina ja vaihtelevan kaupunkimaisina.  
Alue voidaan toteuttaa vaiheittain niin, että kokonaisuus on toimiva, tasokas ja 
mahdollisimman valmis jokaisessa vaiheessa. Lähtökohtana on muodostaa 
miellyttävää ja inhimillisen mittakaavan asuinympäristöä. Asemakaavalla 
muodostuu kerrosalaa 122 700 k-m2, joka sisältää asumista, sekä alueen tar-
vitsemat palvelut. Asuntokerrosala vastaa noin 2400 asukasta. Lisäksi muo-
dostuu viheralueita ja katu- ja muita liikennealueita. Kokonaismitoitus vastaa 
likimain aluetehokkuutta 0,28.  

1.4. KAAVAPROSESSIN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN 
Rykmentinpuiston asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli näh-
tävillä 10.5.-10.6.2013. Osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään erillisen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  
Viranomaisneuvottelu Rykmentinpuiston asemakaavan lähtökohdista pidettiin 
7.10.2013.  
Asemakaavan luonnos oli nähtävillä 13.2. – 14.4.2014. Luonnoksesta annet-
tiin 26 lausuntoa ja 13 mielipidettä. Niihin on laadittu vastineet koskien laadit-
tavaa Puustellinmetsän asemakaavaehdotusta. Tämän lisäksi ideoita ja kom-
mentteja kerättiin luonnosvaiheessa internetissä selainpohjaisella PehmoGis-
sivustolla. Seuraava PehmoGis-kysely tullaan toteuttamaan tämän kaavaeh-
dotuksen tultua nähtäville. 
Tuusulan kunta on asettanut Rykmentinpuiston kehittämistä varten yhteistyö-
ryhmän, jonka puheenjohtajana toimii kunnan edustaja. Osanottajat ovat kun-
nan ja kaavaa laativan konsultin edustajia.  
Rykmentinpuiston asemakaavaluonnoksen ja Puustellinmetsän asemakaava-
ehdotuksen laatii Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy sekä WSP Finland Oy ja Ark-
kitehtitoimisto Harris - Kjisik Oy. Kaavanlaatija on arkkitehti Tuomas Seppä-
nen. WSP Finland Oy vastaa liikenteen, teknisten verkostojen ja ympäristön 
suunnittelusta. Asemakaavan laatimista ohjaa Tuusulan kunta. Asemakaava-
työhön on osallistunut lisäksi useita eri viranomaistahoja.  
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2. Lähtökohdat 
2.1. SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA   
2.1.1. Kaupunkirakenteellinen sijainti 

Puustellinmetsän asemakaava-alue sijoittuu Hyrylän keskustan itäpuolelle. 
Suunnittelualue sijaitsee seudullisesti keskeisellä paikalla osana pääradan 
kaupunkirakenteellista kehityskäytävää, ja sinne on olemassa hyvät tieyhtey-
det ja hyvät seudulliset joukkoliikenneyhteydet. Hyrylän linja-autoasema sijait-
see alueen länsipuolella. Keravan rautatieasema ja Savion seisake sijaitsevat 
muutaman kilometrin päässä idässä. Lentoasema sijaitsee muutaman kilomet-
rin päässä alueesta etelään.  
Sijainti seudullisessa viheralueverkostossa on eriomainen, Tuusulanjärvi ja 
Tuusulanjokilaakso sijaitsevat lähellä ja suunnittelualueelta on viheryhteys Hy-
rylän urheilupuistoon. Rykmentinpuistoin keskuspuisto kytkeytyy alueen poh-
joispuolella yhtenäiseen viljeltyyn peltomaisemaan ja alueen itäosa liittyy met-
säalueeseen, josta on yhteys seudulliseen viherkäytävään. Monipuoliset vir-
kistysmahdollisuudet ovat alueen merkittävä vahvuus ja arvostusta nostava 
tekijä.  
 
Sijainti seuturakenteessa. 

 
 

 
Kaava-alueen länsipuolella Tuusulanväylä kytkee Hyrylän keskustan Helsingin 
ja lentokentän suuntaan. Hyrylän keskusta kytkeytyy suunnittelualueen poh-
joislaitaa rajaavaa Kulloontietä pitkin Keravalle, pääradalle ja edelleen Lah-
dentielle. Tuusulan itäväylä yhtyy Kulloontiehen suunnittelualueen itäpuolella.  
Alueella sijainnut varuskunta ja sen harjoitusalue ovat johtaneet alueen säily-
miseen pääosin rakentamattomana lukuun ottamatta varuskunnan tarpeisiin 
tehtyjä ja säilyneitä rakennuksia. Varuskunta-alueen sijainti on säilyttänyt Ke-
ravan ja Hyrylän rakenteen suurelta osin erillään. Samaan aikaan ympäristön 
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maankäyttö on jo jonkin aikaa laajentunut alueen ympärille jättäen entisen va-
ruskunta-alueen yhä keskeisemmälle paikalle tiivistyvää kaupunkirakennetta.  
Alueella sijainnut Hyrylän varuskunta lakkautettiin vuonna 2007. Aikaisemmin 
suljetusta käytöstä vapautunut alue avaa seudullisessa mittakaavassa merkit-
tävät kehittämismahdollisuudet. Rykmentinpuiston alue kuuluu Helsingin seu-
dun merkittäviin lähitulevaisuuden kehittyviin taajama-alueisiin. Sillä on hyvät 
edellytykset eheyttää ja täydentää olemassa olevaa taajamarakennetta sekä 
virkistysalueiden verkostoa ja kehittyä omaleimaiseksi ja houkuttelevaksi tule-
vaisuuden keskusta-, asuin- ja virkistysalueeksi. 

2.1.2. Luonnonympäristö ja maisema 
Yleistä 
Tuusulan maiseman perusrakenne on muotoutunut viimeisen jääkauden jäl-
keen. Veden alta paljastuneet lakialueet ovat metsäisiä selänteitä ja alavim-
missa laaksoissa on paksujakin savialueita. Rykmentinpuiston kaava-alueen 
maisemakuva muodostuu lännessä rakennetusta ympäristöstä ja itäosassa 
pääosin metsäisistä ja pieneltä osin kallioisistakin lakialueista, matalimmilla 
kohdilla on savisia painanteita ja soistumia. Puustellinmetsän asemakaava-
alue on pääasiassa tasaista talousmetsää. Alueen luoteisosaan sijoittuu viljel-
tyä peltoa. Alueen eteläosassa on sijainnut aikaisemmin varastointirakennuk-
sia, jotka on sittemmin purettu.  
Alue sijaitsee seudullisen viherrakenteen solmukohdassa, jossa Tuusulanjär-
ven ja Tuusulanjokilaakson kulttuuriympäristö, viljelty kulttuurimaisema, urhei-
lukeskus ja metsäalueet kohtaavat. Maakuntakaavassa Tuusulan itäväylän 
itäpuolelle on esitetty seudullinen viheryhteys, joka toimii ennen muuta ekolo-
gisena yhteytenä etelästä Vantaan suunnasta pohjoiseen päin. Myös Tuusu-
lanjokilaakson suuntaisesti on merkitty seudullinen viheryhteystarve. Maakun-
takaavassa asemakaavan alueelle ei ole osoitettu seudullisia viheryhteystar-
peita, mutta kaava-alueen viheralueilla on hyvä mahdollisuus osaltaan kehit-
tää seudullisia yhteyksiä Tuusulanjokilaakson ja Keravan suuntaan. Alueen 
vaihteleva maasto ja ympäristö, kaava-alueen eteläpuolella sijaitseva moni-
puolinen urheilukeskus sekä ympäristön muut virkistyskohteet tarjoavat hyvät 
lähtökohdat laajojen yhtenäisten virkistysyhteyksien ja monipuolisten toimin-
nallisten viheralueiden kehittämiselle. 
Pinnanmuodot ja maaperä 
Kaava-alueen pinnanmuodot ovat suhteellisen pienipiirteisiä. Kaava-alueella 
on muutamia muuta maastoa korkeampia kalliopaljastumia. Rinteet ovat pää-
asiassa loivia, mutta paikoin löytyy joitakin varsin jyrkkiä kohtia. Matalimmat 
alueet ovat n. 46 metrin korkeudella ja korkeimmat hieman yli 58 metrin kor-
keudella merenpinnasta. Alueen maaperä vaihtelee paikoin keskisyvästä sa-
vikosta metsäisiin kalliokumpareisiin. Maaperän rakennettavuus vaihtelee kal-
lioisista alueista ja moreenialueista yli kymmenen metrin syvyisiin savikkoihin.  
Kallioperän kivilajit ovat Tuusulalle tyypillisiä syväkivilajeja: graniittia, kvartsia 
ja granodioriittia. Maaston alavimmat kohdat ovat maaperältään savea, korke-
ammat kohdat kalliota sekä karkeaa / hienoa hietaa. 
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Maaperäkartta. 

 

 
 
Pintavedet ja pohjavedet 
Kaava-alue kuuluu Nissinojan valuma-alueeseen, joka laskee Myrtinojan kaut-
ta Nissinojaan Keravan suuntaan. Nissinojassa, esiintyy nykyisellään paikoit-
tain tulvahaittoja. Nissinojan kapasiteettiongelmat ulottavat vaikutuksensa aina 
Keravalle, Rekolanpuron valuma-alueen alajuoksulle asti. (Keski-Uudenmaan 
Vesiensuojelun kuntayhtymän lausunto, 2007)  
 
Maaston korkeudet, vedenjakajat 
ja virtaussuunnat. 

 

 

 

  

 
 

Kaava-alueella ei ole pohjavesialuetta. Kaava-alueen lounaispuolella sijaitsee 
Hyrylän I luokan pohjavesialue. Pohjavesialueella pohjaveden pinnankorkeus 
vaihtelee +42 ja +54 välillä. Päävirtaussuunta pohjavesialueella on etelästä 
pohjoiseen kohti Koskenmäen vedenottamoa. Kaava-alue ei sisälly pohjavesi-
alueeseen.  
Pohjaveden pinnan etäisyyttä maanpinnasta on arvioitu sekä Geologian tutki-
muskeskuksen keilauksilla että Rykmentinpuiston pohjavesi-selvitystyössä. 
Pohjavesialueen ulkopuolisilla osilla maaperä on heikosti vettä johtavaa sa-
vea, hienoa hietaa tai hietaa tai kalliota. Näillä alueilla pohjaveden virtaus 
noudattaa alueen maanpinnan muotoja suuntautuen kohti painanteita. 
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Puustellinmetsän savikoilla on Keski-Uusimaalle tyypillisesti paineellista poh-
javettä, jonka pinta ulottuu paikoin hieman maanpinnan yläpuolelle.  
(Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Tuusulanharjulla Mätäkivennummen -Vaunukankaan 
välisellä alueella, Geologian tutkimuskeskus 2005 sekä hulevesiuunnitelma, WSP Finland Oy) 
(Rakennettavuusselvitys, Rykmentinpuiston Puustellinmetsän asemakaava-alue, WSP Finland Oy) 
 
Luonto 
Rykmentinpuiston kaava-alueelta ja sen lähiympäristöstä on tehty luontoselvi-
tyksiä vuosina 2005-2007, 2012 ja 2015. Selvityksiin kuuluivat mm. liito-orava 
ja lepakkoselvitykset, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset, linnustoselvitys 
sekä perhosselvitys tiettyjen lajien osalta. Selvitysten teon jälkeen uhanalai-
suusluokituksissa tapahtui muutoksia. Vuonna 2012 asemakaavan laadintaa 
varten tarkistettiin aiemmat selvitykset uutta uhanalaisuusluokitusta silmälläpi-
täen raportissa Tuusulan Hyrylän Rykmentinpuiston luontoarvotarkastelu 
2012. Lisäksi laadittiin päivitetty liito-oravaselvitys, Tuusulan Hyrylän liito-
oravatarkistus 2012.   
Luontoselvityksissä ei ole ilmennyt luontoarvoja, jotka rajoittaisivat lainsää-
dännöllisesti maankäyttöä tai antaisivat aihetta antaa maankäyttösuosituksia 
Puustellinmetsän asemakaava-alueella. Alueelle ei sijoitu luonnonsuojelulain 
tai metsä- ja vesilain mukaisia suojeltavia kohteita. Selvityksissä ei ole myös-
kään tehty havaintoja lajeista, jotka ovat lainsäädännöllisesti suojeltuja.  
Suunnittelualueella luontoalueista arvokkain on Myrtinsuon ympäristön met-
sät. Myrtinsuon ympäristön laajan yhtenäisen metsäalueen arvo perustuu lin-
tulajistoon. Koska kyseessä on pääasiassa metsissä elävää lajistoa, tulisi säi-
lytettävien alueiden olla mahdollisimman yhtenäisiä, laajoja ja koskemattomia 
niiden kantojen pitämiseksi elinvoimaisina. Näiden, kuten muidenkin luontoar-
vojen osalta, säästettävien metsäalueiden yhtenäisyys ja laajuus on erityisen 
tärkeää. Yhtenäinen viheralue muodostaa myös ekologisen yhteyden. 
Puustellinmetsän kaava-alueelta ei ole löytynyt merkkejä liito-oravasta. Alueel-
la ei ole lajille erityisen hyvin sopivia metsiköitä, mutta kuitenkin muutamia 
alueita, joilla liito-orava periaatteessa voisi esiintyä. Metsänhoidossa tulee 
pyrkiä säästämään haapoja mahdollisuuksien mukaan. Alueelta ei ole myös-
kään tavattu lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 
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Luonnonarvoiltaan tärkeimpien kuvioiden ra-
jaukset (Ote Hyrylän varuskunta-alueen 
luontoselvityksestä 2006-2007). Violetilla 
selvityksen mukaiset tärkeimmät linnustoalu-
eet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Tuusula Rykmentinpuisto, Luontoselvitysten täydennys 2015. Väliraportti tuloksista 25.8.2015, Ympä-
ristösuunnittelu Enviro Oy. Hyrylän varuskunta-alueen luontoselvitykset, Realprojekti, Faunatica oy 
2006-2007. Sulan osayleiskaavan ja varuskunta-alueen osayleiskaavan itäisen osan luonto- ja maise-
maselvitys. Tuusulan kunta, Air-Ix Ympäristö Oy. 2006. Tuusulan Hyrylän liito-oravatarkistus. Ympäristö-
tutkimus Yrjölä Oy, 2012. Tuusulan Hyrylän Rykmentinpuiston luontoarvotarkastelu. Ympäristötutkimus 
Yrjölä Oy, 2012.) 
(liite: luonto- ja maisemaselvitykset) 
 
Ilmasto 
Vallitseva tuulensuunta alueella on lounaasta. Kuukauden keskimääräinen 
sademäärä on 54 mm. Lumimäärä on suurimmillaan maaliskuussa, jolloin se 
on noin 22 cm. (Helsinki-Vantaan lentokentän keskiarvotiedot vuosilta 1971-
2000). Alueen pohjoispuolella Kulloontien pohjoispuolinen peltoaukea muo-
dostaa tuulista ympäristöä.  
(Hyrylän varuskunta-alueen maisemaselvitys, Realprojekti, Ecobio 2006) 
 
 

2.1.3. Rakennettu ympäristö 
Kaava-alueella ei ole rakennettua ympäristöä. Hieman alueen länsipuolelle si-
joittuu Hyrylän varuskunnan uudempia rakennuksia.  
Kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksessa Kulloontien eteläpuolen peltoau-
kea on määritetty II luokan kulttuuriympäristökohteeksi. Kohteen kaakkoinen 
osa sivuaa asemakaava-aluetta.  
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Kulttuuriympäristön rajausta Hyök-
kälän kylänraitista (kohde 37) Tuu-
sulan kulttuuriympäristön inventoin-
nin luonnoksen mukaan (karttapal-
velu).  

 

 
 
Viistokuva lännestä: etualalla kes-
kustaa ja Järvenpääntie, keskellä 
varuskunta-aluetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viistoilmakuva: Tuusulan kunta 

  
(Tuusulan kulttuurimaiseman ja rakennuskannan inventointi, luonnos 2005, Tuusulan kunta.) 
(Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, luonnos 2014, Anne Vähätalo, toim.) 
(Hyrylän kasarmialue, Rakennushistoriainventointi, Senaatti-kiinteistöt, 2005.) 
 

2.1.4. Liikenne 
Rykmentinpuisto kytkeytyy liikenteellisesti tehokkaasti kaikkiin suuntiin. Poh-
joisessa alue kytkeytyy Kulloontiehen (mt145), lännessä Järvenpääntiehen ja 
etelässä Fallbackantiehen – Tuusulanväylään. Rykmentinpuiston itäosassa si-
jaitsee Tuusulan itäväylä, jonka jatkamista pohjoiseen kaavaillaan. Myös Tuu-
sulan itäväylän eteläosan liittymän parantamista suunnitellaan.  
Tuusulassa suurimmat liikenteelliset ongelmakohdat keskittyvät Hyrylän alu-
eelle. Seudullisen liikenteen väylät, jotka palvelevat sekä läpikulkuliikennettä 
että kunnan sisäistä liikennettä, ovat paikoin huomattavan kuormittuneita ja 
vilkkaimman työmatkaliikenteen aikoina esiintyy ruuhkia, erityisesti Tuusulan-
väylällä, Hämeentiellä ja Järvenpääntiellä.  
Puustellinmetsän alueen pohjoisosassa sijaitsee Kulloontie, joka on seudulli-
sesti merkittävä poikittaisyhteys. Se palvelee Hyrylän pääyhteytenä Keravalle 
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ja samalla pääradan asemiin Keravalla ja Saviolla. Kulloontien liikennemäärä 
on nykyisellään n. 8 000 – 10 000 ajon./vrk. Tien yhteydessä sijaitsee kevytlii-
kenteen väylä.  
Aluetta nykyisellään palveleva joukkoliikenne toimii pääasiassa Hyrylän kes-
kustan kautta josta joukkoliikenteellä saavuttaa Helsingin seudun varsin katta-
vasti. Rataverkko on saavutettavissa alueelta.  

2.1.5. Tekninen huolto  
Alueella on teknisen huollon verkostoja verraten vähän.  

2.1.6. Ympäristön häiriötekijät  
Tieliikenne 
Uusille asuntoalueille sovelletaan 55 dB melun ohjearvoa päiväaikaan ja 45 
dB yöaikana (Valtioneuvoston päätös 993/92). Yöajan meluvyöhyke leviää 
Kulloontiellä n. 125 m tiestä ja päiväajan meluvyöhyke on vastaavasti n. 90 m. 
Ilmatieteen laitoksen laatiman selvityksen mukaan (Tuusulan keskustan ja 
Kievarinkaaren asemakaavan liikenteen päästöjen leviämisselvitys, 26.05 
2008), typenoksidien raja-arvot alittuvat selvästi jo alle 10 m:n etäisyydellä 
Tuusulanväylästä.  
Paloaseman tärinäselvityksessä (Geomatti Oy, 2007) Kulloontien liikenteen 
aiheuttama tärinä todettiin Kulloontien varteen kaavoitettavalla alueella oh-
jearvot alittaviksi. Tämä huomioiden tärinä ei aseta kaavan laatimiselle erityi-
siä rajoitteita.  
Lentomelu 
Asemakaava-alueelle ei ole osoitettu maakuntakaavassa lentomeluvyöhykkei-
tä.  
Finavian ympäristöluvan mukaiset lentomeluvyöhykkeet (Helsinki-Vantaan 
lentoasema, Ympäristölupahakemus 2007) eivät ulotu kaava-alueelle.  
Radon 
Säteilyturvakeskus on mitannut Hyrylässä pientaloasuntojen radonpitoisuuk-
sia. Mittausten perusteella Hyrylän keskustan alueella tiedetään olevan rado-
nia. Kaava-alueella tulee noudattaa rakennusjärjestyksessä määrättyä radonil-
ta suojautumista.  
Pilaantuneet maa-alueet 
Asemakaava-alueella on sijainnut maankaatopaikka, joka on puhdistettu. 
Asemakaava-alueella ei ole todettu pilaantuneita maa-alueita.  

2.1.7. Maanomistus 
Maa-alueet omistaa pääosin Tuusulan kunta. Senaatti-kiinteistöt omistaa tilan 
3:85 alueen pohjoisosassa. Tuusulan kunta ja Senaatti-kiinteistöt ovat allekir-
joittaneet yhteistyösopimuksen ja asemakaavoituksen käynnistämissopimuk-
sen. Tuusulan kunnan tavoitteena on solmia MRL 91 b §:n tarkoittamat maan-
käyttösopimukset kunnanvaltuuston maapoliittisen ohjelman mukaisesti.  



 

KAAVASELOSTUS   asemakaava nro 3558 15 / 57 

2.2. SUUNNITTELUTILANNE 
2.2.1. Maakuntakaavat 

Uudenmaan maakuntakaavassa, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 
8.11.2006, suunnittelualue on Puolustusvoimien aluetta (EP). Merkinnän mu-
kaan ”alue varataan puolustusvoimien käyttöön. Mikäli taajamatoimintojen 
alueisiin kiinteästi liittyvät alueet  Helsingin Santahaminassa, Tammisaaren 
Dragsvikissä ja Tuusulan Hyrylässä vapautuvat puolustusvoimien käytöstä ne 
varataan vapautuvilta osin taajamatoimintojen alueeksi.” Maakuntakaavassa 
on osoitettu lisäksi ja keskeiset liikenneväylät ja pohjavesialueet (pv). Kulloon-
tie on osoitettu maantienä.  
Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan 
30.10.2014. Tuusulan Rykmentinpuiston taajamatoimintojen alue jätettiin vah-
vistamatta. 2. vaihemaakuntakaavassa Hyrylä on osoitettu kaavamerkinnällä 
”Keskustatoimintojen alue” ja sen ympärille ”Tiivistettävä alue”, joka on vahvis-
tettu myös Puustellinmetsän aluetta koskien. Lentorata on osoitettu ”Liikenne-
tunneli” kaavamerkinnällä alueen itäpuolelle.  
Ote vahvistettujen maakuntakaavojen 
yhdistelmästä 2014.  

 

 
2.2.2. Tuusulan yleiskaava 2040 

Tuusulan yleiskaava 2040 on ollut luonnoksena nähtävillä 11.8. - 30.9.2014. 
Luonnoksessa alueen länsiosa on osoitettu kerrostalovaltaiseksi korttelialu-
eeksi ja itäosa pientalovaltaisena alueena. Alueen itäpuolelta on osoitettu vi-
hertarveyhteys keskuspuistosta Kulloontien poikki Keravan hautausmaalle ja 
länsipuolelta Urheilukeskuksesta Kulloontien pohjoispuolelle. Lentoradalle on 
osoitettu tunneliyhteys alueen poikki.  
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Tuusulan yleiskaava 2040, ote luon-
noksesta 

 

 
2.2.3. Rykmentinpuiston osayleiskaava 

Puustellinmetsän asemakaavan laatiminen perustuu 7.5.2012 Tuusulan kun-
nanvaltuustossa hyväksyttyyn Rykmentinpuiston osayleiskaavaan. Osayleis-
kaava on Puustellinmetsän kaava-alueen osilta lainvoimainen (KHO 
13.10.2014). Osayleiskaava on asemakaavan laatimista ohjaava kaava.  
Korttelialueet ovat asuinkerrostalovaltaisia alueita (AK), joiden ohjeellinen 
aluetehokkuus on 0,5 ja suurin kerrosluku on V. Alueella voidaan sallia myös 
asuinympäristöön soveltuvia palvelu- ja työpaikkatoimintoja sekä kerrostalo-
kortteleita täydentäviä rivitalo- ja kytkettyjä asuinpientaloasuntoja. Lähipalvelu-
jen keskittymä (c) on osoitettu paikka kaava-alueen keskellä. Merkinnän yh-
teydessä kerrosluku saa olla kaksi kerrosta ympäröivää suurempi. Aukion 
kautta on linjattu joukkoliikennekäytävä (jl). Korttelialueista etelään johtava ko-
koojakatu on osoitettu sijoitettavaksi osalla puistoa (VP) tunneliin.  
Alueella on saa -merkinnällä osoitettu alue, jolla maaperän pilaantuneisuus on 
asemakaavatyön yhteydessä tutkittava ja kunnostettava. 
Asuinkorttelialueita ympäröivät viheralueet, joihin on linjattu Rykmentinpuistoa 
palvelevia ulkoilureittiyhteyksiä. Kulloontietä vasten on osoitettu melun-
suojaustarve. Asuinkortteleiden ja Kulloontien välissä on suojaviheralue (EV), 
jolla voidaan torjua liikenteen häiriöitä kaupunkikuvallisesti laadukkaalla suoja-
ratkaisulla. Kulloontie on osoitettu yleisen tien alueeksi (LT).  
Kaava-alueen lounaispuolella sijaitsee pohjavesialue. Kaavamerkinnällä ”wa” 
on osoitettu ohjeellisilla rajauksilla vesialtaita. Alueen itäpuolelle on osoitettu 
ohjeellisella aluerajauksella kosteikko.  
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Rykmentinpuiston osayleiskaava. 
Korkeimman hallinto-oikeuden ku-
moamat A-2 ja AP-alueet kartassa 
yliviivattuina.  

 
Ote Rykmentinpuiston osayleiskaa-
vasta. 

 

 
 
2.2.4. Asemakaavat 

Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta. 
2.2.5. Rakennusjärjestys ja pohjakartta 

Kunnanvaltuuston 11.6.2012 hyväksymä rakennusjärjestys on tullut voimaan 
18.11.2013.  
Pohjakartta on Tuusulan kunnan laatima ja se täyttää kaavoitusmittausase-
tuksen (1284/1999).  

2.2.6. Kiinteistörekisteri ja tonttijako 
Alueen kiinteistöt ovat kiinteistörekisterissä tiloina. 

2.2.7. Rakennuskiellot 
Alueella ei ole voimassa MRL 38§ mukaista olevaa rakennuskieltoa.  
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2.2.8. Liittyvät suunnitelmat ja kaavat 
Muut suunnitelmat ja selvitykset 
Rykmentinpuiston tavoitteena on olla tulevaisuuden asuinalue. Tähän tavoit-
teeseen päästäkseen alue toimii alustana erilaisille tutkimushankkeille sekä 
innovaatioille. 

Kolmivuotisessa ATRA (Aluerakentamisen rahoitus- ja toteutusmallit) -
hankkeessa selvitetään erilaisia aluerakentamisen rahoitus- ja toteutusmalle-
ja. Rykmentinpuisto toimii hankkeessa case-alueena. Kunnan tavoitteena on 
ATRA-hankkeen avulla saada lähtökohdat parhaan mahdollisen rahoitus- ja 
toteutusmallin tunnistamiseen Rykmentinpuisto-projektille. Hanke on Tekesin 
rahoittamana ja sitä koordinoi Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitos. 

Tuusulan kunta on mukana VTT:n ohjaamassa Tekes -rahoitteisessa uusiutu-
vien energialähteiden REmix -tutkimushankkeessa (Renewable Energy Multi-
technology Mix, 9/2011-12/2013). Hankkeessa on kartoitettu mahdollisuuksia 
hyödyntää Rykmentinpuistossa erilaisia uusiutuvia energiaratkaisuja. Tutki-
mushankkeessa on keskitytty muun muassa erilaisten uusiutuvien energiarat-
kaisujen liiketaloudelliseen arviointiin. Rykmentinpuisto on myös ollut case-
kohteena TEKES:in rahoittamassa FINSOLAR-hankkeessa, jossa on selvitetty 
aurinkoenergialiiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia. Tämä hanke käynnis-
tyi syksyllä 2014 ja se jatkuu vuoden 2015 loppuun asti.  

Kulloontien aluevaraussuunnitelmassa tarkastellaan Tuusulan itäväylän ja 
Järvenpääntien välistä osuutta. Tarkastelutarve muodostuu seudullisen ja alu-
eellisen liikenteen kehityksestä ja maankäytön liittymätarpeista. Selvityksessä 
tarkastellaan tarve tien 2+2 -kaistaisuudelle. Kadun nopeusrajoitus tulee ole-
maan tarkastelualueella luultavasti 60 km/h. Tielle tulee useampi tasoliittymä 
joko liikenneympyränä tai liikennevaloliittymänä. Kevytliikenne voi risteillä ta-
sossa, viheryhteydet voidaan ratkaista myös eritasossa. Kevytliikenneraittiin 
varaudutaan kadun molemmilla puolilla. Mahlamäen liittymä voidaan mahdol-
lisesti säilyttää nykyisellään.  

Hyrylän keskustan ja Rykmentinpuiston pysäköinnin ratkaisuja on tarkasteltu 
Fira:n Verstas -selvityksessä. Alueen tavoiteltu maankäytön tehokkuus ja poh-
javeden suojelu edellyttävät rakenteellista pysäköintiä ainakin tiiviimmin ra-
kennettavalla keskusta-alueella. Selvityksen mukaan Tuusulan keskustan alu-
eella näyttää olevan rajatuilla alueilla potentiaalia vuorottaispysäköinnille. Vuo-
rottaispysäköinnissä voisivat olla mukana pysäköinnin sydämenä toimiva 
kauppakeskus, uimahalli, kauppakeskuksen asuntojen pysäköinti, etenkin vie-
raspysäköinti ja terminaalin liityntäpysäköinti. Firan -selvityksen loppuraportis-
sa painotettiin, että alueen pysäköintiratkaisua on arvioitavana kokonaisuute-
na. Lisäksi siinä tuotiin ilmi, että Tuusulan keskustan ja Rykmentinpuiston ke-
hittäminen tiiviimmin rakennetuksi kaupunkiympäristöksi edellyttää nykyistä 
vahvempaa pysäköinnin ohjausta ja valvontaa. Selvitys antaa hyvät lähtökoh-
dat luoda Rykmentinpuiston alueelle kestävän pysäköintiratkaisu. 

Rykmentinpuisto on mukana SPIRE -tutkimushankkeessa, jossa luodaan 
älykkään pysäköinnin joustava järjestelmä. Järjestelmä integroituu erilaisten 
kiinteistöjen järjestelmiin, kuten opastus-, mainonta- ja business intelligence –
järjestelmiin sekä kulunvalvonta- ja muihin seurantajärjestelmiin. SPIRE:n uu-
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tuusarvo on siinä, että se parantaa sekä kiinteistön että pysäköijän ennakoin-
tikykyä ja reaaliaikaista tilanteisiin ja olosuhteisiin varautumista. Hankkeen tu-
loksia tullaan hyödyntämään erityisesti keskustan pysäköintiratkaisua luodes-
sa. Tekes-hanke on kaksivuotinen ja sitä koordinoi Aalto-yliopiston tutkimus-
laitos HIIT.  
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3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
3.1. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 

Kunnanvaltuusto on asettanut Rykmentinpuiston alueen asemakaavoituksen 
yhdeksi kunnan kärkihankkeista. Kärkihankkeet ovat kaavoja, joiden valmis-
tumiseen panostetaan ensisijaisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyi Tuusulan kun-
tastrategian vuoteen 2020 10.12.2012. Valtuusto linjasi kunnan tavoitteellisek-
si kasvuvauhdiksi 2%. Myös Yleiskaava 2040:n luonnosta laadittaessa selvi-
tettiin taajamien kasvutarpeita kunnan väestönkasvun ollessa 2%. Tämä edel-
lyttää sekä kokonaan uusien alueiden kaavoittamista että olemassa olevien 
asuinalueiden täydennysrakentamista. Asemakaava vastaa tarpeeseen laa-
jentaa Hyrylän kaupunkimaista aluetta ja muodostaa pikkukaupunkimaista 
asutusta palveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien äärelle.  

3.2. SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN 
Asemakaavatyö on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Alueen kaavoittaminen 
sisältyy valtuuston hyväksymään kaavoitussuunnitelmaan.  

3.3. OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 
3.3.1. Suunnittelun vireille tulo 

Asemakaava on tullut vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuk-
sella 7.5.2013. Kaavoituksesta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa 2011, 
jonka kaavoituslautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.4.2011.  

3.3.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Rykmentinpuiston asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaa-
vaselostuksen liitteenä. Se on ollut julkisesti nähtävillä 10.5.-10.6.2013 välise-
nä aikana ja siitä jätettiin yhteensä 12 lausuntoa. Palaute OAS:sta oli pääosin 
positiivista ja asemakaavalle asetettuja tavoitteita pidettiin hyvinä ja perustel-
tuina. Palautteessa korostui myös liikenneverkon ja pohjavesien tärkeys aluet-
ta suunniteltaessa.  
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kunnan 
ilmoitustaululla ja ilmoituslehdissä sekä kunnan verkkosivuilla internetissä. 
Kaavoituksen käynnistymisestä, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
kaavoituksen etenemisestä ilmoitetaan lisäksi suunnittelualueen asukkaille ja 
maanomistajille kirjeitse. Osallisille pidetään osallisuustilaisuuksia, joista tiedo-
tetaan lehti-ilmoituksin ja artikkelein. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kun-
nantalolla kaavoitustoimistossa. Asemakaavan valmisteluaineistoon, kuten 
tehtyihin selvityksiin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, on mahdol-
lista tutustua kaavoituksen kuluessa kunnan kaavoitusosastolla. Kaavoituksen 
verkkosivuilla julkaistaan kaavoitusta koskevaa aineistoa suunnittelun kulues-
sa. Kunnan kotisivujen osoite on www.tuusula.fi. 

3.3.3. Viranomaisyhteistyö 
Rykmentinpuiston asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään asi-
aankuuluvien viranomaisten lausunnot. Aloitusvaiheen neuvottelu pidettiin 
7.10.2013. ELY-keskuksen mukaan asemakaavan luonnosvaiheesta ei järjes-
tetä varsinaista viranomaisneuvottelua. Seuraava viranomaisneuvottelu järjes-
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tetään ehdotuksen oltua nähtävillä.  

3.4. ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 
Asemakaavan tavoitteena on toteuttaa lainvoimaista osayleiskaavaa.  
Puustellinmetsän asemakaavan tavoitteet perustuvat Rykmentinpuiston ase-
makaavan tavoitteisiin; tavoite on kehittää Tuusulan keskustaajama-aluetta ja 
siihen tiiviisti liittyvää aiempaa varuskunta-aluetta ja ympäristöä tulevaisuuden 
tarpeita vastaavaksi monipuoliseksi ja virikkeelliseksi keskusta-, asuin-, virkis-
tys-, ja työpaikka-alueeksi sekä eheyttää nykyistä Hyrylän taajamarakennetta.  
Puustellinmetsän yleistavoitteet: 
a) Edistetään alueen kehittämistä ja rakentamista omaleimaisena, kylämäi-

senä tulevaisuuden asuin- ja virkistysalueena.  
b) Edistetään ekologista, taloudellista, kulttuurillista ja sosiaalista kestävyyttä.  
c) Edistetään joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä ja vä-

hennetään liikenteen haittavaikutuksia.  
d) Luodaan uusia virkistysyhteyksiä sekä parannetaan viheralueverkostoa. 
e) Kehitetään aluetta vahvan identiteetin omaavaksi elinympäristöksi ja osoi-

tetaan sille taajamarakenteellisesti ja maisemallisesti sopivan mittakaavan 
ratkaisu. Mahdollistetaan osa-alueiden vaiheittainen toteutus valmiina, toi-
mivina ja korkeatasoisina osakokonaisuuksina ja luodaan mahdollisuuksia 
monipuolisen rakennustypologian ja asuntotarjonnan syntymiselle.  

f) Pyritään aikaansaamaan arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti laadukas, 
viihtyisä ja monipuolinen alue.  

g) Luodaan edellytykset toteuttaa energiankulutukseltaan vähäistä yhdyskun-
tarakennetta. Pyritään vähäpäästöiseen ja energiatehokkaaseen rakentee-
seen sekä hillitsemään ilmastonmuutosta. Huomioidaan ilmastonmuutok-
sen sopeutumistarve. 

h) Edistetään mahdollisuuksia tehostaa puun käyttöä rakennusmateriaalina. 
i) Huomioidaan kunnan ja muun palvelutarjonnan edellyttämät tilatarpeet, 

käsittäen tilavaraukset päiväkodille, huoltoasemalle, kaupallisia palveluja ja 
toimi- sekä työtiloja.  

j) Mahdollistetaan asuntomessualueen toteuttaminen alueelle 
k) mahdollistetaan innovatiivisia uusiutuvan energian tuotantomuotoja ja kau-

kolämpöverkoston toteuttaminen 

3.5. ASEMAKAAVAN LUONNOSVAIHE 
Asemakaavan luonnosvaihe sisälsi n. 150 ha kokoisen alueen. Puustellinmet-
sän asemakaavan laatiminen koskee sen koillista osaa.  
Asemakaavan luonnoksessa kaava laajentaa nykyistä Hyrylän keskustaa ja 
taajamaa ja Hyrylän keskusta laajentuu Järvenpääntien poikki kaava-alueelle. 
Alueen läntisimmät korttelit liittyvät toiminnollisesti nykyiseen liikekeskustaan, 
ja rakentaminen on tehokasta. Keskustakorttelit kytkeytyvät alueen eteläiseen 
ja pohjoiseen pääkatuun sekä keskuspuiston länsipäähän.  
Keskustan itäpuolelle sijoittuvat keskuspuistoon ja viheralueisiin rajautuvat ky-
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lät, jotka ovat mittakaavaltaan ja rakentamistavaltaan keskustaa pienimuotoi-
sempia. Kylien keskellä sijaitsee paikkaa jäsentävä aukio. Viheralueet koostu-
vat eri luonteisista osista.  
Kaava-alueelle on laadittu kaksi päävaihtoehtoa. Vaihtoehtoisia osa-alueiden 
tai kohteiden ratkaisuja on mahdollista yhdistää monella tavalla. Alueen te-
hokkuutta on tutkittu lisäksi alavaihtoehdoilla.  
 
Vaihtoehto 1 
Alue muodostuu kahdesta osasta, joita erottaa viheralue. Tehokkaamman 
länsiosan ydin muodostuu kerrostalovaltaisista umpikortteleista. Ympärillä ra-
kentaminen koostuu useista eri tyyppisistä tiivis- matala –kortteleista, kaupun-
kihuvilatyyppisistä kerros- ja pienkerrospistetaloista eri tavoin kytkettyihin 
pientaloihin. Kulloontien suunnassa kylällä on yhtenäinen rakennettu rajaus 
suojaksi tien häiriötä vastaan.  
Itäisempi osa muodostuu kaupunkipientalotyyppisistä pientalokortteleista ja 
erillispientaloista. 
 
Havainnekuva 
luonnosvaihe, 
vaihtoehto 1 
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Havainnekuva 
luonnosvaihe, 
vaihtoehto 2 

 

 
Vaihtoehto 2 
Kylän rajauksen lähtökohtana on bastionimainen rajaus. Kylän ydin muodos-
tuu kerrostalovaltaisista umpikortteleista. Niiden ympärillä rakenne madaltuu 
pientalovaltaiseksi ja tehostuu taas kohti kylän ulkopuolen viheralueita kohti. 
Tavoitteena on aikaansaada selkeä rajaus, jonka sisällä rakenne on moni-
muotoinen. Kulloontien suunnassa kylällä on yhtenäinen rakennettu rajaus 
suojaksi tien häiriötä vastaan. Välivyöhykkeelle sijoitetaan paikoitusta.  
Molempien vaihtoehtojen yhteydessä viheralueilla on palstaviljelmiä. 

 
Kaavakartta 
luonnosvaihe, 
vaihtoehto 1 
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Kaavakartta 
luonnosvaihe, 
vaihtoehto 2 

 
 
Rykmentinpuiston asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 13.2. – 14.4.2014. 
Asemakaavasta saatiin 26 lausuntoa ja 13 mielipidettä. Puustellinmetsän 
asemakaavaa koskevaan palautteeseen on laadittu vastineet. Muuta Rykmen-
tinpuistoa koskevaan palautteeseen laaditaan vastineet palautetta koskevan 
alueen asemakaavaehdotuksen yhteydessä.  
Puustellinmetsää koskevan palautteen pääkohdat olivat: 

-‐ aluerakenne on toimiva  
-‐ kaava ja havainnekuva antavat hyvät lähtökohdat tavoitteiden mukai-

sen alueen toteuttamiselle 
-‐ pohjavesialueen yksityiskohtaisempi huomioiminen ja hulevesien huo-

mioiminen pohjavesialueella sekä Keravan suunnassa 
-‐ pohjavesialueen ja maalämpökaivojen yhteensovittaminen 
-‐ energiaverkostojen tarpeellisuus ja uusiutuvan ja innovatiivisen energi-

an tuotantoa hyödynnettävä 
-‐ kulttuuriympäristön ja suojelukohteiden yksityiskohtaisempi huomioimi-

nen jatkosuunnittelussa, mm. keskusta-alueen rakentamisen kerroslu-
vut, sekä rakentamisen sijoittaminen ja määrä Hyökkälän kylän alueella 
liittyen suojelukohteisiin, eri museoihin ja kaavailtuun asuntorakentami-
sen 

-‐ kulttuuriympäristöjen ja suojelukohteiden huomioiminen kaikkiaan on-
nistunut 

-‐ julkisten palveluiden mitoitus ja verkko toimiva 
-‐ kytkeytyminen nykyiseen keskustaan kaupallisesti ja kulkuyhteyksinä 
-‐ uimahallin pysäköintiratkaisua kehitettävä 
-‐ toimiva julkinen liikenne tarpeellinen alusta alkaen 
-‐ julkisten palveluiden tilavarauksien riittävyys paikoituksen näkökulmas-

ta  
-‐ liityntäpysäköinnin riittävyys alueen ulkopuolella  
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-‐ liikenteellisten liittymien toimivuus ja turvallisuus tärkeää 
-‐ Kulloontie katualueeksi  
-‐ Rykmentinpuiston - Fallbackantien katuyhteyden sijainti aiemmin pa-

rempi 
-‐ rakenteellinen paikoitus on hyvä mutta haastava 
-‐ kevytliikenneverkoston kytkeytyvyys ja toiminnallisuus eri vaiheissa tär-

keä 
-‐ viheralueet on huomioitu hyvin  
-‐ talviaikaiseen liikuntaverkostoon kiinnitettävä huomiota 
-‐ osa-alueille tarkemmin luonnetta, tarkempi rakentamistavan ohjeista-

minen 
-‐ luonnoksen eri vaihtoehdoissa hyviä ominaisuuksia 
-‐ maanomistajien esityksiä luonnoksen kortteleiden kehittämiseksi  
-‐ ehdotettu nimistöä 
-‐ tekniset verkostot hyvä huomioida kaavavaiheessa 
-‐ ehdotuksia kaavamääräyksiin aiheesta riippuen lisäyksinä ja lievennyk-

sinä 

3.6. ASEMAKAAVAN KEHITTÄMINEN LUONNOKSESTA EHDOTUKSEKSI 
Puustellinmetsän aluetta kehitettiin ehdotukseksi saatu palaute huomioiden. 
Koska alueelle oli laadittu vaihtoehtoiset luonnokset, otettiin rakenteelliseksi 
lähtökohdaksi yhdistää molempien luonnoksen vaihtoehtojen parhaita ominai-
suuksia. Alueelle asetettiin tavoitteeksi saada asuntomessut vuodelle 2020. 
Samalla kehitettiin mm. Rykmentinpuiston energiaratkaisua, palveluiden verk-
koa ja neuvoteltiin pohjavesialueen ja teknisten verkostojen ratkaisuista. Alu-
eelta teetettiin uusia selvityksiä koskien mm. maaperää, luontoarvoja ja liiken-
teellistä toimivuutta.  Rykmentinpuiston osayleiskaava sai lainvoiman kaava-
ehdotuksen laatimisen aikana.  
Kaavaehdotuksen korttelialueiden kehittämisen periaatteita olivat mm.: 

-‐ Kylässä keskustamaiset korttelit keskeisen aukion ympärillä. Kerrosta-
loissa omaleimaista arkkitehtuuria. Sisäpihat rajattuja ja puoliyksityisiä. 	  

-‐ Kerrostaloja lisäksi aukiolta Hyrylän keskustan suuntaan.	  
-‐ Puistoon rajautuvissa pientalovaltaisissa kortteleissa joustava rakenne 

mahdollistaa monipuoliset variaatiot. 	  
-‐ Puiston rajaus tiivis 2-3 kerrosta korkeilla rivitaloilla, kaupunkipientaloil-

la ja erillispientaloilla.	  
-‐ Pääkadut kohtaavat keskellä, kokoojakadut muodostavat vaihtelevan 

verkon. Tonttikadut pienimuotoisia ja pienten aukioiden jaksottamia, 
johtavat yleensä ympäröiville viheralueille.	  

-‐ Asuntomessualue 2020 alueen itäosassa.	  
-‐ Huoltoasema Kulloontien varressa.	  
-‐ Päiväkoti helposti saavutettava ja samalla hyvä yhteys keskuspuistoon.	  
-‐ Muut palvelut keskeisen aukion äärellä.	  
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Luonnostutkielmia asemakaavaehdotuksen kehittämisen vaiheista: 
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MESSUALUE:
AO-tontteja 45 kpl (tontin koko 350 - 700 m2)
Townhouseja n. 5200 k-m2 (n. 37 kpl)
AP n. 7000 k-m2

AK n. 4400 k-m2
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4. Asemakaavan kuvaus 
4.1. KAAVAN RAKENNE 
4.1.1. Kaavan yleiskuvaus 

Asemakaavan ratkaisua kehitettiin luonnosvaiheesta palautteeseen perustuen 
ja yhdistämällä molemmista vaihtoehdoista parhaiksi havaitut osat ja aiheet. 
Pääkohtina ratkaisu nivoo VE1:n kaksi erilaista osa-aluetta yhdeksi monimuo-
toiseksi kyläksi ja kokoaa korttelialueet VE2:n rajausperiaatteella melko yhte-
näiseksi.  
Puustellinmetsä on Hyrylän keskustan itäpuolelle sijoittuva, keskuspuistoon ja 
viheralueisiin rajautuva noin 2400 asukkaan asuinalue, joka on mittakaaval-
taan ja rakentamistavaltaan kylämäisen pienimuotoinen. Kaava-alueen koko-
naistehokkuus on 0,28. 
Kylä on jäsennetty reunoiltaan siten, että se muodostaa selvän rakennetun ra-
jan ympäröiviin viheralueisiin. Korttelirakenne jäsentyy kehämäisesti keskei-
sen aukion ympärille siten, että aukiota rajaavat korttelit ovat rakentamistaval-
taan ja tehokkuudeltaan kaupunkimaisia, ja ympärillä rakenne vaihettuu pie-
nimuotoisemmaksi ja matalammaksi kerrostaloista monipuolisiin yhtiömuotoi-
siin rakennustyyppeihin ja erillispientaloihin. Kortteleissa rakentamistapa rajaa 
katuja pihojen ollessa vehreitä ja mittakaavaltaan ja pienimuotoisempia. Asu-
kaspaikoitus sijoitetaan siten, että pihoille jää riittävästi yhtenäistä tilaa muille 
toiminnoille. Vaiheittain toteutettavalle alueelle on tarkoitus toteuttaa asunto-
messut vuonna 2020.  
Asuinkortteleita ympäröivät monipuoliset viheralueet, joiden kautta alue kyt-
keytyy alueelliseen virkistysreitistöön. Viheralueille esitetään varaukset mm. 
hulevesijärjestelmille ja keskuspuiston huipennuksen muodostavalle vesial-
taalle. Alueelle on tarkoitus toteuttaa veistospuisto. Taidetta käytetään myös 
yleisillä alueilla jäsentämässä ja jalostamassa rakennettua ympäristöä. Kaava-
alue kytkeytyy Kulloontiehen ja toteutettavaa pää- ja kokoojakatuverkkoa pit-
kin Rykmentinpuiston keskustaan ja edelleen Järvenpääntiehen sekä etelään 
Fallbackantielle. Joukkoliikennekäytävä yhdistää alueen muihin Rykmentin-
puiston osa-alueisiin, sekä Hyrylän keskustan suuntaan.  
Asemakaavakartta määräyksineen ja niihin liittyvä havainnemateriaali on kaa-
van liitteenä.  



28 / 57 RYKMENTINPUISTO, PUUSTELLINMETSÄN ASEMAKAAVA  

Puustellinmetsän havainnekuva: 

 
 

4.1.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Alueen imago 
Rykmentinpuistosta rakennetaan tulevaisuuden puutarhakaupunki, jossa yh-
distetään alueen historia, maastonmuodot ja kestävän kehityksen periaatteet 
uniikiksi kokonaisuudeksi. Puutarhakaupunki muodostuu Tuusulan mittakaa-
vaan sopivista pikkukaupunkimaisista kylistä.  
Puustellinmetsän puutarhakylää jäsentää keskeinen kaupunkitila, aukio, jonka 
ympärille tai läheisyyteen aktiviteetit ja toiminnot keskitetään.  
Alueen identiteettiä muodostaa monipuoliset viheralueet, joille sijoittuu moni-
puolisia viheralue- ja liikuntatoimintoja sekä ympäristötaidetta. Rakennettu 
ympäristö on mittakaavaltaan ihmisläheistä ja laadukasta, ja sitä jäsentää 
kaupunkimaiset katuympäristöt ja niitä yhteen nivova keskeinen aukio palve-
luineen. Asuntomessualue mahdollistaa tavanomaista huomattavasti parem-
min erillispientaloalueen kehittämisen mielenkiintoiseksi ja houkuttelevaksi 
osaksi kokonaisuutta. Taide osana elinympäristöä saa kaupunkikuvassa nä-
kyvän roolin mm. alueelle sijoitettavien taideteosten ansiosta. Ensisijaisia sijoi-
tuskohteita ovat keskusta-alueet ja aukiot.  
Alueiden omaleimaisuuden aikaansaamisessa tulee käyttää mahdollisimman 
laajaa työkalupakkia. Työkaluja voivat olla esim. ekologisten ratkaisujen koe-
kohdealueet, erilaiset suunnittelukilpailut ideatasolta toteuttamiseen ja suures-
ta pieneen, asuntomessut, suunnittelupajat, kolmannen sektorin toteutuskoh-
teet ja yleiset suunnittelupäivät. Alueen toteuttamiseen kuluva aika toimii posi-
tiivisena omaleimaisuuden tekijänä.  
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Energia ja ekologia 
Suunnitteluteemana ”vihreällä kaupungilla” pyritään laaja-alaiseen ekologisesti 
kestävään ratkaisuun. Kaavallisilla ratkaisuilla luodaan edellytyksiä asukkai-
den energiankulutuksen vähentämiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. 
Olennaisena osana on palveluiden, rakentamisen ja yhteyksien yhteensovitus 
kestävää elämäntapaa tukevaksi kokonaisuudeksi.  
Alueelle tutkitaan erilaisia uusiutuvan energian tuotantomalleja. Asemakaava 
mahdollistaa sekä paikallisen energian että seudullisen uusiutuvan energian 
monipuolisia ratkaisuja. Mielenkiintoinen vaihtoehto olisi näiden yhdistelmä, 
jossa osa alueen energiatarpeesta (base load) katettaisiin lähienergialla ja 
huipputarve seudullisella energialla. Tämä olisi alueen elinkaariratkaisuiden 
joustavuuden, teknologioiden tehokkaan hyödyntämisen, energialähteiden 
hintakehitykseen liittyvän riskin hallinnan sekä asiakkaiden valinnanvapauden 
näkökulmasta hyvä vaihtoehto. 
Kaavassa osoitetaan mahdollisuuksia alueellisen maalämmön hyödyntämisel-
le kortteli- ja viheralueille. Kaava-alueella ei ole pohjavesialuetta. Maalämmön 
osalta on huomattava, että maalämpökaivojen avulla voidaan tuottaa hyvin te-
hokkaasti myös maakylmää. Asuinrakennuksissa pyritään minimoimaan jääh-
dytyksen tarve ensisijaisesti rakenteellisilla ratkaisuilla.  
Rakennusten osalta tavoitteena tulee pitää matalan energiankulutuksen ra-
kennuskantaa. Asemakaavassa on huomioitu rakennusten suuntaamista si-
ten, että voidaan hyödyntää passiivista aurinkoenergiaa ja sijoittaa aurinkoke-
räimiä edullisiin ilmansuuntiin. Ikkunoita voidaan suojata niin, että koneellinen 
jäähdytystarve voidaan välttää.  
Ekologiset käytävät toteutuvat yhtenäisen viherverkoston ansiosta. Biodiversi-
teettiä parannetaan mm. ottamalla vesiaiheet ja kosteikot positiiviseksi osaksi 
elinympäristöä.  
Alueen puistot ja metsät toimivat hiilinieluna: yksi kasvava puu sitoo vuodessa 
keskimäärin 6000 kg hiilidioksidia. 
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4.1.3. Kaava-alueen toiminnot 
Asemakaavakartan pienennös: 

 
Kaupunkikuva 
Puustellinmetsä on yksi osa-alue Rykmentinpuiston osayleiskaavassa osoite-
tussa helminauhamaisessa puutarhakaupungissa. Kylällä on omaleimainen ja 
monipuolinen rakenne alueen rajautuessa selväpiirteisesti ympäröivistä viher-
alueista, ja sen keskustaa jäsentää tehokkaasti rakennetut, kaupunkimaisesti 
keskeisiä tiloja rajaavat korttelit. Reuna-alueilla selkeästi rajattujen korttelei-
den sisällä rakenne on pienimuotoista. Alueelle on mahdollista toteuttaa kau-
punkimaisen tiivistä erillispientaloasumista. Alue tarjoaa paljon erilaisia kau-
punki- ja vihertiloja ja näkymiä. 
Alue rajautuu Kulloontiehen pohjoisessa ja muualla aluetta ympäröi viheralue. 
Alueen ydin muodostuu kerrostalovaltaisista kortteleista. Ympärillä rakentami-
nen koostuu useista eri tyyppisistä tiivis- matala –kortteleista, townhouse- se-
kä pientaloista. Alueen keskustan puoleiset korttelit pääkadun varressa muo-
dostavat niistä kerrostalomaisen version. Kulloontien reunaan voidaan toteut-
taa maisemameluvalli suojaksi tien häiriötä vastaan.  
Asuminen 
Puustellinmetsän puutarhakaupunki tarjoaa monipuolisen asuinympäristön. 
Kaava-alueen sijainti tulevan keskustarakenteen läheisyydessä johtaa kau-
punkimaisempien rakennustyyppien ja asumismuotojen merkittävään rooliin. 
Keskusta-asuminen aukion ympäristössä on pääasiassa kerrostalomaista, 
mukana on lisänä monipuolisuutta tuomassa tehokasta rivitaloasumista. Asun-
toalue toteutetaan pienimittakaavaisena, rakenteeltaan elävänä ja sekoitta-
malla erityyppisiä kortteliratkaisuja, asuntotypologioita sekä pieniä toteutta-
misyksiköitä.  
Sosiaalisesti monipuolisen ja tasapainoisen elinympäristön aikaansaamiseksi 
tarkoituksena on yhdistää erilaisia asumis- ja omistusmuotoja. Sekä rakenne-
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tussa että luonnonmukaisessa ympäristössä lähtökohtana on kaikkien väestö- 
ja ikäryhmien huomioon ottaminen. Kerrostaloalueelle voidaan sijoittaa myös 
erityis- ja palveluasumista. 
Palvelut 
Alueen kaupalliset palvelut sijoittuvat keskeisiin kortteleihin ja huoltoaseman 
yhteyteen. Asemakaavassa alueelle osoitetaan päiväkoti.  
Alueelle osoitetaan tilavaraus huoltoasemalle. Sijoitus korvaa asemakaava-
luonnoksessa vaihtoehdossa 1 lännemmäksi esitetyn huoltoaseman.  
Hyrylän keskustaan noin kilometrin päähän sijoittuu kaikki kuntakeskuksen 
palvelut.  

4.1.4. Luonto ja virkistys  
Monipuolinen ja vaihteleva luonnonympäristö sekä läheiset olemassa olevat 
urheilu- ja virkistyspalvelut mahdollistavat hyvät lähtökohdat laajojen yhtenäis-
ten virkistysyhteyksien ja monipuolisten toiminnallisten viheralueiden kehittä-
miselle.  
Kaava-alueen viheralueet ovat osa Rykmentinpuiston yhtenäistä viheraluever-
kostoa. Viheralueet muodostavat kaupunkirakenteeseen vihreän selkärangan. 
Kaava-alueen eteläosaan muodostuu osa ns. keskuspuistoa, joka toimii koko 
Rykmentinpuiston keskeisenä viheralueena. Rakennetuilta alueilta osoitetaan 
sujuvat yhteydet keskuspuistoon ja muille viheralueille. Asemakaava-alueen 
viheralueiden ja -yhteyksien tulee liittyä sujuvasti myös laajempaan viheralue-
verkostoon. Sujuvat ja nopeat kevyen liikenteen pääreitit kannustavat liikku-
maan jalan ja pyörällä henkilöauton sijaan. Viheralueille suunnitellaan myös 
pienempiä rauhallisempia virkistysreittejä.  
Viheralueista pyritään suunnittelemaan monipuolisia ja vaihtelevia, osittain 
toiminnallisempia, osittain luonnonmukaisempia. Kaava-alueen viheralueet ja 
muut julkiset ulkotilat vaihettuvat kaupunkimaisista aukioista puistomaisem-
miksi ja luonnonmukaisemmiksi alueiksi, myös kaupunkiviljelmille on osoitettu 
alueita alueen itäreunassa. Viheralueiden suunnittelussa pyritään huomioi-
maan kaikenlaiset käyttäjäryhmät. 
Viheralueiden rakentamisessa pyritään painottama ekologisia näkökulmia. 
Luonnon monimuotoisuutta ja merkittävimpiä luontoarvoja pyritään vaalimaan. 
Hulevesien luonnonmukainen käsittely on tärkeä periaate kaava-alueen viher-
alueilla.  
Viheralueilla pyritään säästämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa 
puustoa. Ekologisten hyötyjen lisäksi alueelle saadaan tällä tavalla heti vehreä 
ilme.  

  
Keskuspuisto 
Kaava-alue rajautuu Keskuspuistoon. Keskuspuisto on uuden asuinalueen 
virkistyksen ja oleskelun keskipiste, joka yhdistää Rykmentinpuiston osa-
alueet toisiinsa. Puistoalueesta luodaan omaleimainen ja viihtyisä. Se muo-
dostuu avoimista nurmi- ja niittyalueista ja niitä reunustavista ja rytmittävistä 
puustoisista alueista. Näitä luonnonmukaisempia osia täydentää huolellisesti 
suunnitellut ja toteutetut rakennetummat osat, joihin kuuluvat harkitut ja laa-
dukkaat yksityiskohdat, istutukset, valaistus ja kalustus. Keskuspuiston päät-
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tää alueen itäosassa lampi.  
Keskuspuiston reitistöt toimivat tärkeinä kevyen liikenteen yhteyksinä uusilta 
asuinalueilta kuntakeskukseen sekä urheilukeskukseen. Keskuspuiston reitis-
tön sujuvuudeksi puistoa halkovien katujen kohdalle on osoitettu eritasoyhte-
yksiä. Paikasta riippuen joko ylitetään katu puistosillalla tai nostetaan katu sil-
lalle. Tällä tavalla mahdollistetaan katkeamaton puistotila ja keskeisten yhte-
yksien laadukas kytkentä muun muassa koulureiteille ja hiihtoladuille.  
Yleisille alueille laaditaan suunnitelma, jonka mukaan alueelle sijoitetaan ulko-
taideteoksia. Raitin toisena päätepisteenä toimii nykyinen keskusta, johon lin-
kittyy Rykmentinpuiston keskustakortteleiden aukiot. Itäisenä päätteenä on 
lammen ranta-alue.  
Hulevesipainanteet ovat olennaisia teemoja. Viheralueilla on kolme laajaa hu-
levesipainannetta sekä useita pienempiä hulevesipainanteita. Painanteet ovat 
pääosin loivia ja nurmipintaisia, ja ne liittyvät saumattomasti ympäröivään 
kasvillisuuteen. Ainoastaan usein veden vallassa oleva painanteen osa istute-
taan kosteikkokasvillisuudella. Tällä tavalla harvoin toistuvien sateiden varalle 
varattu pinta-ala voidaan kuivana aikana hyödyntää toiminnallisena nurmipin-
tana. Jokaiselle hulevesipainanteelle luodaan oma ilmeensä muun muassa 
kasvillisuus- ja materiaalivalinnoilla. 
Keskuspuistoon on osoitettu lampi. Lampi ja sen yhteyteen esitetty veistos-
puiston toimivat yhdessä alueen tärkeänä vetovoimatekijänä. Lammella on 
polveileva muoto, joka luo vaihtelevia näkymiä ja tilan tuntua. Runsaiden sa-
teiden aikana lampi viivyttää hulevesiä yhdessä varsinaisten hulevesipainan-
teiden kanssa. 
Kulttuurimaisema 
Merkittävimmät kulttuurimaiseman kohteet sijoittuvat Hyrylän entisen varus-
kunta-alueen ja Hyökkälän kylän rakennetuille osille. Puustellinmetsän alueen 
luoteisreunaan sijoittuu viljeltyä peltomaisemaa. Avoimen viljelymaiseman 
keskeisin osa on kaava-alueen ulkopuolella Kulloontien varressa.  
Kaava-alueen viheralueilla avointa maisemaa saavutetaan nurmialueilla, mai-
semaniityillä, viljelypalsta-alueilla ja lammella. Hulevesien järjestämiseen liitty-
vät alueet ovat myös pääosin avoimia.  

4.1.5. Liikenne  
Lähtökohdat 
Puustellinmetsän asemakaava-alueen liikennejärjestelmän suunnittelussa on 
noudatettu osayleiskaavan mukaisia ratkaisuja. Lähtökohtaisesti on pyritty ke-
vytliikenteen ja joukkoliikenteen mahdollisimman korkeaan matkaosuuteen 
kaikista matkoista. Suunnittelualue kytkeytyy viereisten alueiden kehittämisen 
myötä tehokkaasti kaikkiin ilmansuuntiin. Liikenneverkon rakenne on sellainen 
että alueen läpi ei johdu seudullista läpiajoliikennettä. 
Liikenneverkon mitoitus perustuu seudulliseen liikenne-ennusteeseen (Strafi-
ca Oy / Tuusulan liikennemalli raporttiluonnos 17.9 2013). Ennuste on laadittu 
lähtökohdiltaan Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustemallin 
pohjalta (HSL 2010). Tuusulan tarkennetun ennusteen osalta liikenteen kehi-
tysarviossa on huomioitu mm. koko osayleiskaavan mukainen maankäytön 
mitoitus. 
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Liikenne vuonna 2009 KAVL (keskimääräinen arkivuorokausiliikenne)  

 
Liikenne vuonna 2009 iht (iltahuipputunti) 
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Liikenne vuonna 2040 KAVL, tavoitetilanne 

 
Liikenne vuonna 2040 iht (kuvat: Strafica Oy) 
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Liikenneverkko ja katujen mitoitus 
Puustellinmetsän kokoojakatujen liikenteellinen mitoitus noudattaa Rykmen-
tinpuiston osayleiskaavan mukaisia periaatteita. Kokoojakadut on linjattu siten, 
ettei pituuskaltevuus ylitä 5% jolloin myös joukkoliikenne voi liikennöidä esteit-
tä. Tonttikaduilla enimmäiskaltevuus on 8%.  
Tonttikadut toteutetaan pihakatuina siten, että verkosta tulee jatkuva ja kevyen 
liikenteen ja huoltoliikenteen yhteydet eivät hankaloidu. Ratkaisu myös vähen-
tää kääntöpaikkojen tarvetta.  
Kulloontien rooli suunnittelualueen pohjoispuolella muuttuu Tuusulan itäväylän 
jatkeen toteutuessa pääkatumaiseksi, jonka nopeusrajoitus on 60 km/h. Kul-
loontien liikenteellisessä mitoituksessa varaudutaan 2+2 ajokaistaan ja mo-
lemminpuolisiin erillisiin kevytliikenneyhteyksiin. Rykmentinpuiston kehittämi-
nen ei edellytä lisäkaistojen rakentamista Kulloontielle (levitys 1+1 -> 2+2), 
vaan lisäkaistat tulevat mahdollisesti tarpeellisiksi, jos seudullisen liikenteen 
kasvu edellyttää sitä. Kulloontie tukee Rykmentinpuiston alueen rakentumista.  
Puustellinmetsän liittymän liikenteellistä toimivuutta on tarkasteltu vuoden 
2025 ennustetilanteessa aamu-, ilta- ja lauantain huipputunneilla. Tarkaste-
luissa alue on oletettu täysin rakentuneeksi ja tarkasteltava liittymä on ainoa 
ajoneuvoliikenteen reitti alueelle. Tarkasteluiden perusteella liittymän pää-
suunta eli mt 148 Kulloontie toimii kaikissa tilanteissa liikenteellisesti hyvin. Si-
vusuunnan liikenteellinen toimivuus kuitenkin vaatii valo-ohjauksen asentamis-
ta liittymään. 
Kulloontien ja Puustellinmet-
sän asemakaava-alueen liitty-
mäjärjestelyt, WSP Finland Oy 

 
 

 

Joukkoliikenne 
Rykmentinpuisto lisää tarvetta tiheävuoroväliselle linjalle pääradan suuntaan. 
Ratkaisuksi esitetään joukkoliikenteen runkolinjaa, joka kytkee Hyrylän ja Ke-
ravan keskustat ja niiden tärkeimpiä toimintoja toisiinsa Rykmentinpuiston 
alueen kautta.  
Linjaston suunnittelu tulisi tarkentaa seudullisen joukkoliikennesuunnitelman 
laadinnan yhteydessä.  
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Osayleiskaavan liikenneverk-
koperiaate.  

Joukkoliikenteen runkoyhteys 
Hyrylän keskustasta Keravan 
asemalle on merkitty sinisellä 
viivalla. Linja-autoterminaalin 
esitetty sijainti on merkitty pu-
naisella. Nykyinen sijainti on 
Hyrylän keskustassa. 

 
 

 

Jalankulku ja pyöräily 
Rykmentinpuiston osayleiskaavan mukainen reitistörakenne kannustaa jalan-
kulkuun ja pyöräilyyn hyvän saavutettavuuden ja turvallisen liikkumisympäris-
tön myötä.  Puustellinmetsän jalankulku ja pyöräreitit noudattavat Rykmentin-
puiston kevytliikennejärjestelmän periaatteita.  
Pysäköinti 
Puustellinmetsän alueella sovelletaan Tuusulan pysäköintinormin (KkL 
20.5.2015) B-vyöhykkeen mitoitusta. Pysäköinnin mitoituksen lähtökohtana on 
asumisen osalta  

-‐ asuinkerrostaloasunnoille 1 autopaikka / 90 k-m2 tai vähintään 1ap / 
asunto. Jos autopaikat toteutetaan vapaasti valittavina ja nimeämättö-
minä, voidaan vaatimusta pienentää 10% kokonaismäärästä. Enintään 
30% asuintilojen autopaikoista voidaan toteuttaa vuoropysäköintinä lii-
ke-, toimisto-, palvelu- ja työtilojen kanssa. 

-‐ 1 ap / 200 palveluasunnon ja -tilojen kerrosneliömetriä kohti 
-‐ pientaloille 1ap / 90 k-m2 tai vähintään 1,2 autopaikkaa / asunto 	  
-‐ erillispientaloille 2 autopaikkaa / asunto  

Liiketilojen osalta 1 ap / 30 päivittäistavarakaupan kerrosneliömetriä kohden. 
Asuinkortteleissa sijaitsevien muiden palvelutilojen asiakas- ja vieraspaikoitus 
pyritään sijoittamaan katualueelle katusuunnitelmassa osoitettaville pysäköin-
tipaikoille.  
Asuinrakennuksiin on otettu tavoitteeksi 1 polkupyöräpaikka (tai vastaava ke-
vyt kulkuväline) asuinhuonetta kohden. Polkupyöräpaikoista määrätty osa to-
teutetaan sääsuojattuna.  
Liike-, toimisto-, palvelu- ja työtiloille on osoitettu tarve polkupyöräpaikkojen 
rakentamiselle. Polkupyörien  pysäköinnille keskusta-alueilla ja palveluiden 
äärellä on hyvin mahdollisuuksia.  
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Liikenteen häiriötekijät kaava-alueella 
Meluntorjunnan yksityiskohtaiset ratkaisut määritellään hankesuunnittelun yh-
teydessä.  
Alustavien laskentojen perusteella Kulloontien välittömässä läheisyydessä 
(~15m tien keskilinjasta) kohdistuu julkisivuihin suurimmillaan noin 67 dB päi-
väaikainen ja 59 dB yöaikainen keskiäänitaso. Valtioneuvoston päätöksessä 
993/1992 on asetettu asuintilojen päiväajan keskiäänitason ohjearvoksi 35 dB 
ja yöajan 30 dB. Kulloontien suuntaan on annettu kaavamääräyksiä melun-
suojauksen toteuttamiseksi. Vaadittu ääneneristävyys voidaan saavuttaa so-
veltaen tavanomaisia rakennusteknisiä ratkaisuja. Muilla katualueilla raken-
nuksiin kohdistuva liikenteen melu alittaa alimman suojaamista edellyttävän 
määräystason.  
Liikenteen häiriötekijät on pyritty minimoimaan asettamalla alueen sisällä no-
peustaso alhaiseksi 30 – 40 km/h sekä suunnittelemalla tärkeimpien virkistys-
reittien ja ajoneuvoliikenteen väylien risteily eritasoon.  

4.2. ALUEVARAUKSET JA TEKNINEN HUOLTO 
4.2.1. Korttelialueet 

Korttelialueiden mitoitus  
Asukasmäärän mitoitusperuste on 1 asukas 50 kerrosneliömetriä kohden. 
AKR- ja A-kortteleissa asuntojen keskipinta-ala on 75 k-m2.   

	  	   kortteli	  nro	   pinta-‐ala	  m2	   tehokkuus	  eT	   as.k-‐m2	   palvelut	  k-‐m2	   k-‐m2	  yhteensä	   %	  k-‐m2	   asuntoja/tontteja	   asukkaita	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
AKR	   5700,	  5712-‐13,	  

5716-‐18	  

59	  922	   1,0	   60	  000	   800	   60	  800	   49,6	  %	   800	  asuntoa	   1200	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
A	  

5701,	  5705-‐08,	  
5710-‐11,	  5714-‐
15,	  5719-‐20	  

93	  603	   0,5-‐0,6	   52	  300	   	  	   52	  300	   42,6	  %	   695	  asuntoa	   1046	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
AO	   5702-‐04,	  5709	   18	  756	   0,4	   7	  700	   	  	   7	  700	   6,3	  %	   31	  tonttia	   154	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
KLH	   5720	   3	  458	   0,2	   	  	   700	   700	   0,6	  %	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Y	   5709	   4	  040	   0,3	   	  	   1200	   1	  200	   1,0	  %	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

yht	   	  	   179	  779	   0,68	   120	  000	   2	  700	   122	  700	   100	  %	   1526	   2	  400	  
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Asuinrakennusten korttelialueet 
Yhteensä kerrosalaa on osoitettu 122 700 k-m2. Korttelialueiden keskimääräi-
nen tehokkuus on 0,68 ja korttelialueiden yhteenlaskettu ala on n. 18 ha.  
 
Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen talojen korttelialueet (AKR) 
Puustellinmetsän ydinkorttelit on osoitettu kerrostalovaltaisina alueina, joihin 
voidaan rakentaa myös pientaloasuntoja, kuten rivitaloja. Korttelit muodostavat 
Puustellinmetsän kylään mittakaavaltaan pikkukaupunkimaisen keskuksen. 
Myös pääkadun länsiosan varteen on osoitettu kerrostalovaltaisia kortteleita. 
Kokoojakatujen risteykseen muodostuvan torin pohjoislaidalla on mahdollista 
rakentaa kuusikerrokset rakennukset, muualla korttelialueella enintään viisi-
kerroksisia rakennuksia. 
Korttelialueelle saa toteuttaa liike-, toimisto-, palvelu- tai työtiloja. Päivittäista-
varakaupan tiloja saa toteuttaa yhteen kortteliin. Asuinkortteleihin saadaan si-
joittaa erityisryhmien asumista palvelutiloineen. 
AKR-korttelialueita on yhteensä n. 6 ha. 
 
Asuinrakennusten korttelialueet (A) 
Asuinpientalojen korttelialueet mahdollistavat useiden erilaisten asuntotyyppi-
en toteutuksen ja erilaiset toteuttajamuodot, kuten kerrostalot, rivitalot, kau-
punkipientalot, ryhmäpientalot ja erillispientalot. Korttelialueet on tarkoitettu 
ensisijaisesti pientalovaltaisiksi. Kortteleista voidaan erottaa myös tontteja eril-
lispientaloja varten.  
Rakennusten maantasokerrokseen saa rakentaa ympäristöä häiritsemättömiä 
toimisto- ja työtiloja. 
A-korttelialueita on yhteensä n. 9 ha. 
 

 Erillispientalojen korttelialueet (AO) 
Alueelle saa rakentaa enintään 2-kerroksisia erillispientaloja. Erillispientalojen 
korttelialueet muodostuvat omakotitonteista. Kaupunkimaisesti katutilaa rajaa-
vat rakennukset mahdollistavat kaupunkimaisen tehokkaita tontteja, omakoti-
taloille riittävästi kerrosalaa monipuolisen ja toimivan rakennuksen rakentami-
seksi sekä riittävästi toiminnallista piha-aluetta. 
Alueen tonteille voi rakentaa erillispientalon lisäksi sivuasunnon.  
AO-tonteilla tonttijako on ohjeellinen, sen mukainen tonttikohtainen rakennus-
oikeus on noin 250 k-m2. Rakennusoikeus voidaan jakaa tonteille myös toisin.  
AO-korttelialueita on yhteensä n. 2 ha. 
 
Muut korttelialueet 
Yleisten rakennusten korttelialue (Y) 
Alue on tarkoitettu päiväkodille ja asukastalolle.  
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Y-korttelialuetta on yhteensä n. 0,4 ha.  
 
Huoltoaseman korttelialue (KLH) 
Huoltoasema sijoittuu kaava-alueen pohjoisosaan Kulloontien viereen. Huolto-
aseman yhteyteen saadaan sijoittaa pienikokoinen päivittäistavarakaupan 
myymälä. 
KLH-korttelialuetta on yhteensä n. 0,3 ha. 

 
Yleiset alueet  
Viheralueet 
Kaava-alueen alasta viheralueita on n. 34 % ja pinta-ala yhteensä noin 15 ha.  
Kaava-alueen viheralueet on osoitettu puistoina (VP) ja lähivirkistysalueina 
(VL). Lisäksi Kulloontien varteen on osoitettu suojaviheralueita (EV). Viheralu-
eille on osoitettu yhteystarpeet pyöräilyä ja jalankulkua varten. Reitistö voi-
daan toteuttaa vaiheittain.  
Palstaviljelyalueet kaava-alueen itäosassa on osoitettu ohjeellisella aluevara-
uksella rp: ohjeellinen viljelypalstoja varten varattu alueen osa. 
EV-alueella Kulloontietä vasten voidaan rakentaa maisemavalli.  
Liikennealueet 
Kulloontie on osoitettu maantien alueena ja sen ala n. 4 ha vastaa 9,3% kaa-
va-alueen alasta.  
Asemakaava-alueesta on katualuetta n. 6 ha, joka vastaa noin 14,4 % kaava-
alueen alasta. 
Asemakaava-alueella katusuunnitelmat laaditaan erikseen. 
Katuverkko kytkee alueen Kulloontiehen ja viereisiin, myöhemmässä vaihees-
sa asemakaavoitettaviin alueisiin joista läntisille osille on laadittu Rykmentin-
puiston asemakaavaluonnos ja läntisillä on voimassa osayleiskaava. 
 

4.2.2. Tekninen huolto 
Teknisten verkostojen rakentamisessa tavoitteena on yhteisrakentaminen, jol-
loin mahdollisimman suuri osa verkostoista (tele-, vesi-, viemäri-, sähkö-, kau-
kolämpö- ja kaasuverkot) pyritään sijoittamaan samaan kaivantoon. 
Vesijohtoverkosto 
Hyrylän alue kuuluu kahteen painepiiriin. Korkeampi painepiiri on Hyrylän kes-
kustan alueella ja matalampi painepiiri on Mahlamäen, Mattilan ja Rantatien 
alueilla. Tuusulan seudun vesilaitoksen päävesijohto sijaitsee Rykmentin alu-
een ja Kulloontien pohjoispuolella. Johdosta voidaan muodostaa rengasyhteys 
Rykmentinpuiston alueelle siten, että ensimmäinen liitoskohta (läntinen) ote-
taan ennen Ruoholan paineen alennusasemaa, joka on Koskenmäentien var-
ressa. Toinen syöttöyhteys eteläpuolelta kytketään uusien katuyhteyksien 
kautta Hyrylän teollisuusalueelle ja sieltä edelleen uuden katuyhteyden kautta 
Rykmentinpuiston alueelle. 
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Hulevesijärjestelmä 
Hulevesijärjestelyt toteutetaan hulevesisuunnitelman ja rakentamista valvovan 
viranomaisen ohjeiden mukaisesti. Hulevesien hallintaa tehdään sekä kortteli-
kohtaisin että yleiselle alueelle sijoittuvin järjestelmin, joilla viivytetään ja hyö-
dynnetään hulevesiä. Järjestelmät voivat olla ilmeeltään luonnonmukaisia tai 
rakennettuja. Hulevesijärjestelmän toteutuksen ja rakentamisaikaisten hule-
vesien hallinnan tavoitteena on estää kortteli- ja katualueiden toteutuksen ja 
käytön aiheuttamaa vesistön ja muun ympäristön kuormitusta. 
Hulevesille on osoitettu ohjeelliset alat kaavamääräyksillä hule-1 ja hule-2, jol-
le on osoitettu avointa maisemaa. Korttelialueille on annettu kaavamääräys 
viivytyksen järjestämisestä.  
Katualueilla ja viheralueiden osilla on varauduttu lumitiloihin.  
Jätevesiverkosto 
Rykmentinpuiston eri osa-alueiden jätevesiviemäröinnin hoitamiseksi raken-
nettaan uusi pääkokoojaviemäri alueen läpi. Linja yhdistetään Helsingin Vii-
kinmäkeen johtavaan meriviemäriin Korkinmäen alueella, lähellä nykyisen siir-
toviemärin liitosta. Pääjätevesiviemärin pumppaamoa varten on osoitettu oh-
jeellinen jätevesipumppaamon rakennusala.  
Myöhemmin myös nykyisen Mattilan ja Rantatien alueita sekä tulevaisuuden 
Koillis-Hyrylän alueet pyritään liittämään uuden viemäriverkoston piiriin.  
Energiahuolto 
Alue liitetään sähkö- ja kaukolämpöverkostoihin.  
Muuntamot sijoitetaan pääasiassa korttelialueille. Muuntamoista on annettu 
kaavamääräyksiä.  
Tietoliikenneverkot 
Tietoliikenneoperaattorit rakentavat alueelle omat verkostonsa ja tavoitteena 
on saada luotua alueelle monen operaattoritoimijan malli, joka mahdollistaa 
asukkaalle todellisen mahdollisuuden valita tietoliikenneoperaattorinsa. Kaa-
va-alueelle voidaan sijoittaa tarvittavia telepylväitä.  
Jätehuolto 
Tuusulan kunta on Kiertokapula Oy:n osakas. Jätehuoltojärjestelmän avulla 
hyödynnetään jätteet energia- ja materiaalihyötykäyttöön.  
Maaperän rakennettavuus  
Huonoimmin rakennettavat yhtenäiset savikot sijoittuvat korttelialueiden ulko-
puolelle. Alueella syntyviä maamassoja pyritään hyödyntämään ensisijaisesti 
niiden syntypaikan lähellä esimerkiksi mahdollisissa maisemavalleissa ja kort-
teleiden pihoilla. Alueen maaperä mahdollistaa tavanomaiset perustamistavat 
katu- ja korttelialueilla.  
Radonin torjunta järjestetään rakennusjärjestyksen mukaisesti. 

4.2.3. Tonttijako 
Kaava-alueella tonttijaot laaditaan sitovina ja erillisinä. MRL 79§:n mukaisesti 
asemakaava on ohjeena laadittaessa erillistä tonttijakoa. Tonttijakoa laaditta-
essa kaavan mukainen numeroin osoitettu kokonaisrakennusoikeus voidaan 
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jakaa muodostettaville tonteille. Erillisestä tonttijaosta on laadittava kartta. 
Kerrosalat on ilmoitettu korttelikohtaisesti, jolloin tonttijakoa tehtäessä kortte-
leihin voidaan muodostaa erilaisilla tehokkuuksilla olevia tontteja. 

4.2.4. Nimistö 
Alueen nimistö perustuu nimistötoimikunnan antamiin ehdotuksiin. Varuskun-
nan metsät olivat kaikille avoimia hyviä marjamaita. Karhuun viittaavat nimet 
muistuttavat toisaalta alueen urheilulenkistä eli Karhunkierroksesta, toisaalta 
varuskunnassa ja Päällystökoulussa 1920-luvulla seikkailleesta karhunpentu 
Eliaksesta. 
 
Katujen nimet 
Rykmentin puistotie (jatkuu alueelta edelleen länteen ja itään) 
Puistometsäntie (jatkuu alueelta edelleen etelään) 
Puustellinniitynkaari  
Puustellinrinteenkaari 
Puustellinraitti 
Marjamatkankaari 
Ahomansikanpolku 
Vadelmaviidanpolku 
Metsävadelmantie 
Isokarhunkierto 
Eliaksenpolku 
Pikkukarhunkierto 
Pikkutie 
Pikkupolku 
Marjakorinpolku 
Marjalammenpolku 
Hakamaanpolku 
 
Aukioiden nimet 
Puustellintori 
Isokarhunaukio 
Pikkukarhunaukio 
 
Nimistö viheralueilla  
Rykmentinpuisto (jatkuu alueelta länteen ja lounaaseen) 
Rykmentinlampi (jatkuu alueelta etelään) 
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Puustellinniitty (jatkuu alueelta länteen) 
Pikkukarhunniitty (jatkuu alueelta itään) 
Rykmentinpolku 
Puustellinkierto 
Puustellinpolku 
Puustellinniitynpolku 
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5. Vaikutusten arviointi 
5.1. KAAVARATKAISU SUHTEESSA YLEMPIIN KAAVATASOIHIN 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Puustellinmetsän kaavoituksessa tulee alueen sijainnin vuoksi noudattaa val-
takunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa tarkoitettujen Helsingin seudun eri-
tyiskysymysten tavoitteita. Asemakaavaa laadittaessa valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet on huomioitu maakuntakaavoituksessa ja alueella voimas-
sa olevassa Rykmentinpuiston osayleiskaavassa.  
Kaavallinen ratkaisu noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja 
edesauttaa osaltaan niiden toteutumista.  
Maakuntakaavoitus 
Kaava-alueen poistuttua puolustusvoimien käytöstä se varataan taajamatoi-
mintojen alueeksi. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu 
tiivistettäväksi alueeksi. Asemakaava vastaa vahvistettujen maakuntakaavan 
merkintöjä ja suunnittelumääräyksiä ja toteuttaa maakuntakaavan tavoitteita. 
Finavian ympäristöluvan mukaiset lentomeluvyöhykkeet eivät koske kaava-
aluetta.  
Yleiskaava 
Asemakaava perustuu kaavan laatimista ohjaavaan Rykmentinpuiston 
osayleiskaavaan ja toteuttaa sitä.  

5.2. VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTIA 
Kaavan vaikutusten arviointi pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ään. 
Sen mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan 
suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaiku-
tuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa 
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkastelta-
vien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdys-
kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia. 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1§ mukaan Maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä 
muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava 
riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät 
välittömät ja välilliset vaikutukset: 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä lii-
kenteeseen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäris-
töön. 
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Puustellinmetsän kaavatyön lähtökohtana ovat olleet valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet, maakuntakaavoitus, kunnan yleiskaava-aineisto ja sen 
selvitykset, Rykmentinpuiston osayleiskaava ja sen selvitykset sekä Rykmen-
tinpuiston 1. vaiheen asemakaavan luonnos sekä sen selvitykset. Kaavan vai-
kutuksia arvioidaan laajan ja kattavan aineiston perusteella. 
Puustellinmetsän kaavan vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea Hyrylän taa-
jaman itäpuoliseen osaan kaava-alueelle ja sen lähivaikutusalueelle ja välilli-
set vaikutukset erityisesti vesitalouden ja liikenteen kautta Hyrylän alueeseen, 
Keravan eteläosiin ja Vantaan pohjoisimpiin osiin.    

5.3. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MRA 1§ MUKAAN 
5.3.1. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön  

Rykmentinpuiston rakentuminen omaleimaisten asuinkylien ”saaristona” luo 
hyvät edellytykset sosiaalisen vuorovaikutuksen syntymiselle. Palvelujen ta-
voitteellinen saatavuus (koulut, päiväkodit, lähikaupat, toisen asteen koulut ml. 
lukio) arkielämän tarpeiden tyydyttämiseksi jakautuu Hyrylässä tasapainoises-
ti. Puustellinmetsän alue tukee palveluiden sijoittumista Hyrylään. Kaava-
alueelle mahdollistetaan keskisuuren päiväkodin sijoittuminen lähietäisyydelle 
sekä lähipalveluiden sijoittumismahdollisuuksia Puustellinmetsän asukkaille. 
Osayleiskaavan ja asemakaavaluonnoksen mukainen yhtenäiskoulu voidaan 
toteuttaa alueen länsipuolelle. Päivittäiset palvelut ovat saavutettavissa tule-
vaisuudessa kaikilla liikennemuodoilla mahdollistaen palveluiden autotonta 
käyttämistä. Hyrylän keskustan saavutettavuus tulevaisuudessa on hyvä kai-
killa liikennemuodoilla. Rykmentinpuisto kytkeytyy tehokkaasti pääkaupunki-
seudun joukkoliikennejärjestelmään. Edellytykset toteuttaa kestävän liikkumi-
sen mukaista elämäntapaa ovat varsin hyvät. Alueen rakentuminen parantaa 
nykyisten asukkaiden palvelutarjontaa ja palveluiden saatavuutta.  
Monipuolinen asuntotarjonta kerrostaloista omakotitaloihin mahdollistaa ns. 
elinkaariasumisen mahdollisuudet saman kylän alueella. Asuntojen omistus-
muotojen ja asuntotyyppien sopiva sekoittaminen edesauttaa tasapainoisen 
sosiaalisen monimuotoisuuden syntyä. Alueelle voidaan toteuttaa useita eri-
laisia asuntojen hallintamuotoja.  
Korttelialueet kytkeytyvät hyvin monipuoliseen ja kattavaan viherverkostoon 
lenkkipolkuineen, hiihtolatuineen ja vesiaiheineen. Urheilukeskus ja uimahalli 
sijaitsevat lähellä. Monipuoliselle virkistykselle on edellytykset kaikkina vuo-
denaikoina. Virkistysmahdollisuuksien ja lähipalveluiden  kehittämisessä on 
voidaan huomioida kaikkien ikäryhmien tarpeet. Viheralueella kaduille on osoi-
tettu eritasoyhteydet virkistysverkoston kanssa. Nykyiset hoitometsät muuttu-
vat osittain korttelialueiksi, toisaalta säilyvien virkistysalueiden laatutason voi 
kokea hoidetussa ympäristössä korkeammaksi kuin monotonisessa hoitomet-
sässä ja purettujen varuskunnan varastoalueiden ympäristössä.  
Palstaviljelyalueet parantavat alueen yhteisöllisyyttä. Myös yhteiskäyttöiset 
alueet, kuten yhteispihat, luovat korttelikohtaista yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyt-
tä aikaansaavat ratkaisut ja asutut osa-alueet lisäävät sosiaalista kontrollia 
julkisissa tiloissa.   
Liikenneverkon jäsentely ja muoto sekä katujen suunnitellut poikkileikkaukset 
takaavat turvallisen ja esteettömän liikkumisen kaikille liikennemuodoille. Yksi-
tyiskohtaisessa suunnittelussa turvallisuuden tunnetta vahvistava ympäristön 
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käsittely nousee keskeiseksi teemaksi.  
Rakennusten etäisyydet liikennealueista täyttävät ”HSY:n ilmanlaatuvyöhyk-
keet liikenteen terveyshaittojen vähentämiseksi” –taulukon mukaiset mini-
mietäisyydet, ja valtaosalla korttelialueista täyttyvät myös suositusetäisyydet.  
Korttelialueille kohdistuu paikoin liikennemelua, joka ylittää ilman melun-
suojaustoimenpiteitä asuinalueille ja muille melulle herkille toiminnoille valtio-
neuvoston asettamat ohjearvot (45 dB yömelu ja 55 dB päivämelu uusilla alu-
eilla). Rakennusten sijoittaminen kortteleilla mahdollistaa riittävän meluntor-
junnan ja tavanomainen rakennustekniikka takaa riittävän meluneristyksen. 
Liikennemelun torjumiseksi on osoitettu kaavamääräykset. Kaavassa esitetty-
jen maisemoitujen maavallien rakentaminen auttaa toteutettuna huomattavasti 
lisää Kulloontien liikenteen häiriön vähentämisessä. Tarvittava meluntorjunta 
ei kuitenkaan edellytä niiden toteuttamista.  
Alueen asukaspohjan ja palvelutarjonnan paraneminen luo mahdollisuudet 
Hyrylän työpaikkatarjonnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Kaava mah-
dollistaa kunnan elinkeinotoiminnan kasvamisen ja monipuolistamisen sekä 
uusien työpaikkojen muodostamisen. Myös alueen toteuttamisella on huomat-
tava työllistävä vaikutus.  
Kaavamääräyksillä mahdollistetaan päivittäistavarakaupan ja lähipalveluiden 
toteuttamista, ja osalla kortteleista on mahdollistettu liike- ja työtilojen raken-
tamista aikaansaamaan toimivaa ja viihtyisää lähiympäristöä. Kaava-alueelle 
ei osoiteta tilavarauksia tilaa vaativalle, keskusta-alueille soveltumattomalle 
kaupalle.  
Maa- ja metsätalouskäytössä olevat alueet muuttuvat muuhun käyttöön.  

5.3.2. Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
Maa- ja kallioperä 
Alueen toteuttaminen edellyttää maa- ja kallioperän muokkaamista kortteli- ja 
katualueilla sekä osittain viheralueilla. Vaikutukset ovat paikallisia, eivätkä 
kohdistu arvokkaisiin geologisiin tai muihin vastaaviin muodostumiin.  
Kaavaratkaisu mahdollistaa alueella sijaitsevan puhdistetun maankaatopaikan 
sekä alueen rakentamisessa syntyvien maamassojen sijoittamista.  
Savikoilla rakennusten rakentaminen edellyttää täyttöjä ja rakennukset perus-
tetaan paalujen varaan. Katujen ja muiden yleisten alueiden perustaminen 
voidaan tehdä savikoilla täyttöjen varaan.  
Pinta- ja pohjavedet  
Asemakaava-alueella ei ole pohjavesialuetta. Hyrylän pohjavesialue sijaitsee 
kaava-alueen lounaispuolella.  
Tavanomainen taajamarakentaminen vaikuttaa voimakkaasti valuma-alueiden 
hydrologiaan. Sen seurauksena mm. haihdunta vähenee, pintavaluntamäärät 
kasvavat, pohjaveden pinta alenee sekä valumavesien ja edelleen vastaanot-
tavien vesistöjen laatu heikkenee. Näiden haittojen ehkäisemiseksi kaava-
alueella sovelletaan luonnonmukaisia ja kokonaisvaltaisia hulevesienhallinta-
ratkaisuja, joilla pyritään jäljittelemään luonnon omaa hydrologiaa. Näillä me-
netelmillä voidaan ehkäistä purkuojien alajuoksuilla esiintyviä tulvahaittoja se-
kä parantaa valumavesien laatua jopa yli kuntarajojen.  
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Kaavallinen ratkaisu on tehty siten, että rakennusten kuivatustaso ei edellytä 
rakenteiden sijoittamista pohjaveden tason alapuolelle. Kaavassa on määrätty 
pohjavesien suojelusta lisäksi rakentamisen aikana. Kaava-alueen korttelialu-
eiden ja pohjavesialueen välille jää vähintään yli 100 metrin etäisyys.  
Kaavakartalla esitetyt hulevesien aluevaraukset ovat riittävät hulevesiselvityk-
sessä esitetty laskennallinen mitoitus huomioiden.  
Hulevesien imeyttämisratkaisut mahdollistavat pohjavesien laadun ja määrän 
turvaamisen. Hulevesien mallinnoksessa perusteena käytetty mitoitussadanta 
on riittävä. Kaava asettaa vaatimuksia liikennealueiden suunnittelussa, toteu-
tuksessa ja ylläpidossa. Riittävän rakentamisen tehokkuuden toteuttaminen 
edesauttaa imeyttämisen toteuttamisedellytyksiä. 
Kaavallinen ratkaisu on laadittu alueelta tehty rakennettavuusselvitys huomi-
oiden. Kaavaratkaisu mahdollistaa kellarirakentamisen sillä edellytyksellä, että 
kellareiden ja niiden rakentamisen suhde pohjaveden pintaan ei ole ristiriidas-
sa tehtyjen selvitysten ohjeistuksen kanssa. Ensisijainen ratkaisu on nostaa 
ympäröivää maanpinnan korkeutta nykytasoa ylemmäksi. Ratkaisun etuna on 
myös hulevesien parempi hallinta ja tulvahaittojen parempi ehkäisy. Maanpin-
nan vähäinen nostaminen ei aiheuta haittaa pohjavedelle eikä sillä ole haital-
lista vaikutusta pohjavesialueeseen.  
Ilmastovaikutukset 
Suomi saavutti selvästi Kioton sopimuksen tavoitteen eli vuosina 2008–2012 
keskimäärin vuoden 1990 päästötason. Sen lisäksi Suomea velvoittaa pääs-
tökauppasektorin yhteinen tavoite -21 prosentin ja muiden sektorien -16 pro-
sentin vuoden 2005 tasosta. Pidemmän aikavälin tavoitteina Valtioneuvoston 
vuoden 2009 tulevaisuusselonteossa on linjattu vähintään 80 prosentin pääs-
tövähennykset vuoteen 2050 mennessä (VNK 2009), ja vuoden 2011 hallitus-
ohjelman yksi tavoitteista on tehdä tulevaisuuden Suomesta hiilineutraali yh-
teiskunta (VNK 2011).  
Ilmastovaikutuksia on arvioitu Uudenmaanliiton selvityksessä Uudenmaan 
kasvihuonepäästöt 1990-2012. EU:n tavoite on vähentää ilmaston lämpene-
miseen vaikuttavia kasvihuonekaasupäästöjä 80-95% vuoteen 2050 mennes-
sä vuoden 1990 tasosta. Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa tavoi-
tellaan hiilineutraalia Suomea 2050. Uudenmaanliiton Uusimaa-ohjelmassa on 
asetettu tavoitteeksi hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Siihen pyritään 
kehittämällä yhdyskuntarakennetta, liikennejärjestelmiä, uusia ja vanhoja ra-
kennuksia, infrastruktuuria ja energiaratkaisuja. Maankäytön suunnittelussa 
keskeistä on energiatehokkuus, palvelujen saavutettavuus ja päästövähen-
nykset.  
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 valmistui vuonna 2007 ja hyväksyt-
tiin kaupungeissa vuonna 2008 (YTV 2007). Strategian päästövähennystavoi-
tetta tarkistettiin vuoden 2012 lopussa kahden asteen tavoitetta vastaavalle 
tasolle. Uusien tavoitteiden mukaan päästöt vähenevät pääkaupunkiseudulla 
vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia. Vuoden 2050 tavoite on hiilineutraali-
us.  
KUUMA-kuntia koskeva Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma laadit-
tiin vuonna 2010. Siihen on kirjattu eri toimintasektoreita koskevat, ilmaston-
muutoksen hillintään tähtäävät tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet, joilla 
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tavoitteita tullaan toteuttamaan. Ohjelman mukaan kasvihuonekaasupäästöjä 
vähennetään kolmanneksella vuoteen 2020 mennessä.  
Uudenmaan kasvihuonekaasu-
päästöt kunnittain asukasta kohti 
laskettuna vuonna 2012. Lähde: 
Uudenmaan kasvihuonekaasu-
päästöt 1990-2012. Uudenmaan 
liiton julkaisuja C 71 - 2014. Uu-
denmaan kunnat ovat hyvin eri-
laisia, erot johtuvat erityisesti te-
ollisuuden päästöistä. Toisaalta 
osassa kuntia korostuvat liiken-
teen ja maatalouden päästöt.  

 
Ilmastovaikutuksia on tutkittu osayleiskaavavaiheessa erillisessä selvitykses-
sä. Lähtöoletukseksi asetettiin alueen liittäminen kaukolämpöön. Laskennassa 
huomioidut päästölähteet on kuvattu seuraavassa taulukossa. Laskenta on 
tehty osayleiskaavan mukaiselle rajaukselle. Laadittu päästöarviointi koskee 
Rykmentinpuiston osayleiskaavan mukaista aluetta. Puustellinmetsän alue si-
joittuu lähelle Hyrylän keskustaa, joten sen voidaan arvioida edustavan tarkas-
telun likimääräistä keskiarvoa.  

 
Rykmentinpuiston hiilidioksidipäästöt osayleiskaava-alueella. Lähde: Tuusulan Rykmentinpuiston 
osayleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi, Gaia Consulting Oy. Asukaskohtainen tuotosasteikko oike-
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assa laidassa. Päästöjä laskee laskennassa vuonna 2020 oletettu kaukolämmön kytkeminen biovoima-
laan.  

Tarkastelun mukaan vuonna 2040 asukaskohtainen tuotos on laskenut tasolle 
0,5 tonnia asukasta kohti vuodessa ja siitä eteenpäin sen oletetaan säilyvän 
likimain ennallaan. IPCC:n tuoreimman raportin (2013) mukaan maailman 
kasvihuonekaasupäästöjen tulee laskea nollaan noin vuoteen 2080 mennes-
sä, jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin pysäyttää kahteen asteeseen esite-
olliseen aikaan verrattuna. Vuosisadan puoliväliin mennessä kestävä päästö-
taso on noin 1–2 CO2-ekvivalenttitonnia henkilöä kohti vuodessa. Puustellin-
metsässä asukaskohtainen lukuarvo vastaa ennusteen mukaan hiilineutraalia 
yhdyskuntaa likimäärin vuodesta 2020 eteenpäin.  
Rakennusten lämmitysenergiankulutus vähenee ajan myötä, mutta jäähdytys-
tarve tulee kasvamaan samalla, joten sisätilojen liiallisen lämpenemisen es-
täminen on huomioitava toteutussuunnittelussa. Päästöjä voidaan vähentää 
myös asettamalla energiatehokkuustavoitteita esimerkiksi tontinluovutuksen 
yhteydessä. Rakennusten ja liikenteen tarvitsemalla energian- ja erityisesti 
sähköntuotantomuodolla tulee olemaan huomattavaa merkitystä. Ratkaisuja 
on tutkittu VTT:n ReMix-hankkeessa, jossa on päädytty ehdottamaan alueelli-
sen maalämmön tuotantoa pohjavesialueen ulkopuolisella asemakaava-
alueen osalla. Sähkön tuotannon omavaraisuusasteen merkittävässä ja tämän 
päivän sähköhintatasolla taloudellisesti realistisessa kasvattamisessa on esi-
tetty paikallisen pienvoimalan ratkaisumallia.  
Rakentamisen ja rakennusten elinkaaripäästöihin liittyvät vähennystavoitteet 
tulevat ratkaistaviksi toteutuksen ohjaamisessa. Asemakaavassa niille on luo-
tu edellytyksiä, mutta aiheista määrääminen on aiheellista tehdä toteutuksen 
ohjaamisen yhteydessä esim. tontinluovutusehdoissa, jolloin voidaan reagoida 
järjestelmien kehitykseen ja mahdollistaa uusia ratkaisuja.  
Liikenteen huomattavana päästövähentäjänä toimisi ratayhteys nostamalla 
julkisen liikenteen osuutta. Muun julkisen liikenteen voidaan olettaa kehittyvän 
samaan aikaan huomattavan vähäpäästöiseen suuntaan. Liikenteen tuotos 
muodostuu ensisijaisesti kuljettavien matkojen pituudesta.  
Aluerakenteella on vaikutusta julkisen liikenteen ja jalankulun ja pyöräilyn 
osuuksien kasvattamisessa ja sitä kautta henkilöautoliikenteen vähentämises-
sä. Kaavan toteutuminen mahdollistaa nykyistä tiheämmät bussiliikennevuorot 
ja kevytliikenteen osuuden kasvamisen kulkutapajakaumassa. Polkupyörien 
pysäköinnin huomioiminen yhdessä toimivien polkupyöräreittien kanssa pa-
rantaa liikennemuodon osuuden kasvattamista.  
Puustellinmetsän asemakaava vastaa osaltaan tavoitteeseen kasvihuone-
päästöjen ja energiankulutuksen vähentämisessä tavoitteena aikaansaada hii-
lineutraalia ja ekologisesti kestävää yhdyskuntarakennetta.  
(lähteet: Tuusulan Rykmentinpuiston osayleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi. Gaia Consulting Oy, 
2011.  ReMix -Renewable Energy Technology Mix. VTT, 2013. Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-
ohjelma. KUUMA, Uudenmaan liitto, 2010. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapoli-
tiikasta. Valtioneuvoston kanslia, 2009. Uudenmaan kasvihuonepäästöt vuosina 1990, 2003 ja 2006. 
Uudenmaan liiton julkaisuja E 103, 2009. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990-2012. Uudenmaan 
liiton julkaisuja C 71 - 2014) 

5.3.3. Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luon-
nonvaroihin 
Uudisrakentaminen vanhalle hoitometsävaltaiselle varuskunta-alueelle tulee 
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toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi alueen luonnonympäristöön. Luon-
non monimuotoisuuden kannalta olennaisia kysymyksiä ovat yhtenäisten met-
säalueiden säilyminen ja osittainen pirstoutuminen, jota tulee jossakin määrin 
tapahtumaan rakentamisen myötä. Haitallisia vaikutuksia vähentää viheralue-
verkoston yhtenäisyyden varmistaminen, ja olemassa olevien puustoalueiden 
hyödyntäminen viheralueilla. Varuskunnan harjoitusalueen metsiä on hoidettu 
tavanomaisina hoitometsinä, ja alueen puusto on suuressa osassa aluetta 
nuorta tai melko yksipuolista. Alueella on paljon avohakkuuaukeita ja nuorta 
taimikkoa. Alavilla alueilla on syviä, koneellisesti kaivettuja kuivatusojia. Har-
joitusalueen metsien monimuotoisuutta ja virkistyksellistä arvoa voidaan pa-
rantaa osana alueen toteuttamista. Samoin hulevesien luonnonmukainen hal-
linta lisää luonnon monimuotoisuuden mahdollisuutta. Viheralueverkosto toimii 
samalla myös alueen ekologisena verkostona. Kaavan mukaiset viheralueva-
raukset ovat riittävän suuret ja yhtenäiset, ja liittyvät luontevasti ympäröivään 
verkostoon. 
Luontoselvitysten mukaisesti suojeltavia luonnon arvokohteita ja -lajeja ei in-
ventoinneissa ole havaittu eikä selvityksissä siten ole annettu suosituksia 
maankäytölle. Rakentamisella on väistämättä vaikutusta alueiden luonnonolo-
suhteisiin, joita ei voida nykyisenlaisina säästää. Sekä kortteleiden että viher-
alueiden rakentamisella on väistämättä vaikutusta alueen lajistoon. Vaikutuk-
sia pyritään lieventämään säästämällä mahdollisuuksien mukaan olemassa 
olevaa soveltuvaa puustoa mahdollisimmin yhtenäisinä alueina. Kaava-
alueesta on viheralueita yli kolmannes, joten alueen merkitys kasvi- ja eliölaji-
en, luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten käytävien säilymisen osalta on 
suhteellisen hyvä.  

5.3.4. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen 
Alue- ja yhdyskuntarakenne  
Kaavaratkaisu eheyttää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja tiivistää 
Hyrylän keskustaajaman lähiympäristön rakennetta ja laajentaa taajamaa va-
ruskunta-alueelle. Alueen asukasmäärän kasvu parantaa alueen palvelutar-
jontaa ja vahvistaa Hyrylän keskustan asemaa toiminnallisena keskuksena. 
Kaava-alue liittyy Kulloontiehen ja tulevat asemakaavat sekä niiden toteutus 
muodostavat muut kytkennät katu- ja tieverkkoihin. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa eheän ja toimivan rakenteen vaiheistuksessa. Aluevaraukset mahdollista-
vat elävän ja monipuolisten osakokonaisuuksien toteuttamisen vaiheittaisesti.  
Alueen sijainti seuturakenteessa keskeisellä paikalla osana Helsingin seutua, 
hyvät julkisen liikenteen yhteydet ja tieyhteydet perustelevat alueen rakenta-
mista kaupunkimaisesti ympäristötekijät huomioiden.  
Alueen tärkeimmät viheryhteydet toimivat myös alueellisina viher- ja virkis-
tysyhteyksinä. Puustellinmetsästä on hyvät yhteydet virkistysalueille, joita on 
riittävästi kaava-alueen sisällä ja sen välittömässä läheisyydessä. Laaduk-
kaasti rakennettavaksi osoitettuja virkistys- ja viheralueita on riittävästi alueen 
kokonaismitoitukseen nähden. Aidalla rajatun ja sotilaskäytössä olleiden alu-
eiden muuttuminen yleisiksi alueiksi parantaa niiden käytettävyyttä.  
Asemakaavan mitoitus noudattaa osayleiskaavassa osoitettua ja tarkentaa si-
tä perustuen yksityiskohtaisempaa suunnitteluun ja mitoitukseen. Esitetty ra-
kentamisen tehokkuus on realistinen. Ratkaisu tukee kestävän kehityksen pe-
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riaatteiden toteutumista asutuksen painopisteen sijaitessa palveluiden ja julki-
sen liikenteen toiminnallisen painopisteen lähellä. Ratkaisu noudattaa maa-
kuntakaavoja, joissa asemakaava-alue on osoitettu alue on osoitettu taajama-
toimintojen alueeksi ja tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Mitoituksel-
lista ratkaisua puoltaa Finavian ympäristöluvan hyväksyminen, joka saattaa 
rajoittaa Rykmentinpuiston osayleiskaava-alueen itäosien asemakaavoittamis-
ta asumiselle. Asutuksen painopisteen siirtäminen lähemmäs Hyrylän keskus-
taa ei estä osayleiskaavan toteutumista eikä aseta estettä sen asemakaavoi-
tukselle osayleiskaavan puitteissa. Asemakaavan mitoitus sisältyy osayleis-
kaavan mitoitukseen, joka tuottaa saman kerrosalan kuin asemakaavaehdo-
tuksessa on osoitettu. Asemakaava kehittää asetettujen tavoitteiden mukaista 
yhdyskuntarakennetta ja ympäristöä. Asemakaavan toteuttaminen ei aseta es-
tettä Rykmentinpuiston osayleiskaavan toteuttamiselle.  
Kaavallinen ratkaisu tukee kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista 
kaava-alueella.  
Yhdyskuntatalous 
Asemakaava-alueen toteuttaminen tulee mahdollistamaan kunnan strategias-
saan tavoitteleman kestävän kasvun tavoitteen. Kaavallinen ratkaisu mahdol-
listaa katujen ja teknisten verkostojen monipuolisen vaiheistuksen ja kytkemi-
sen nykyisiin verkostoihin.  
Suuri osa kaava-alueesta on edullista rakennusten ja katujen perustamiselle. 
Osalla aluetta joudutaan tekemään paalutuksia. Osa kaduista ja teknisistä 
verkostoista saattaa edellyttää pohjanvahvistuksia. Rakenteellisten paikoitus-
ratkaisujen kustannukset ovat riippuvaisia useasta tekijästä, kuten yksikkö-
koosta ja tilojen rakenteellisesta järjestelmällisyydestä.  
Yleisten rakennusten taloudelliset vaikutukset ovat riippuvaisia useasta teki-
jästä, kuten sivistyspalveluiden muodostuvasta verkostosta, vaiheistuksesta ja 
omistus- ja -toteutusmuodosta. Esimerkiksi elinkaarimalli tai yksityiset palvelut 
mahdollistavat kynnysinvestointien välttämisen verrattuna tavalliseen malliin, 
jossa kunta rakennuttaa kohteen omaan käyttöön. 
Asemakaava-alueen toteuttamisen kustannuksia ja kunnalle tulevia tuloja on 
arvioitu kaavatalouslaskennassa. Tämän hetkiset arviot alueen infran toteut-
tamiskustannuksista ovat noin 13. milj. euroa. Tämän lisäksi tulevat vielä 
suunnittelukustannukset sekä keskuspuiston ja kevyen liikenteenreittien 
suunnittelukustannuksia. Tämän lisäksi alueelle tulevat asuntomessut aiheut-
tavat noin 3 milj. euron investoinnin.  Kunnan saamien tontinmyyntitulojen on 
arvioitu olevan noin 36 milj. euroa. Tulopuoli on merkittävästi suurempi kuin 
arvioidut menot. Nettotulosta arvioitaessa Rykmentinpuisto (n. 480 ha) on kui-
tenkin nähtävä yhtenä kokonaisuutena, josta asemakaavoitettava alue (n.43 
ha) muodostaa vain osan. Nettotulos on seurausta suuresta ja yksikköhinnal-
taan arvokkaasta kerrosneliömetrimäärästä kohtuullisen tehokkaasti rakentu-
valla, kunnan kokonaan omistamalla alueella. Syntyvä nettotulos muodostaa 
”rahaston”, josta joudutaan ottamaan varoja alemman rakentamistehokkuuden 
alueille ja esim. yleisten teiden kunnan kustannusosuuden kattamiseen. 
ARA on tehnyt ehdollisen ennakkopäätöksen myöntää Rykmentinpuistolle yh-
teensä 1,2 miljoonan euron avustuksen kunnallistekniikan toteuttamiseen. 
Tämä avustus tulee käyttää vuoden 2018 loppuun mennessä. 



 

KAAVASELOSTUS   asemakaava nro 3558 51 / 57 

Rykmentinpuiston kaavataloudellisia laskelmia varten on perustettu kaavata-
lousryhmä, jonka tämän hetkisiin arvioihin aiemmin esitetyt luvut perustuvat. 
Tämän lisäksi Rykmentinpuiston rahoitus- ja toteutusmallia yhdessä taloudel-
lisen mallintamisen kanssa hahmotellaan yhdessä konsultin kanssa, jotta alu-
een rakentuminen saadaan toteutettua kokonaistaloudellisesti parhaalla mah-
dollisella tavalla. Rahoitus- ja toteutusmallin tunnistamisessa ja luomisessa 
käytetään myös hyväksi ATRA- tutkimushankkeen tuottamaa tietoa ja osaa-
mista. 
Energiatalous 
Kaava mahdollistaa alueelle rakennettavan alueellisen maalämmönkeräysjär-
jestelmän ja kaukolämpöverkon toteuttamisen. Alueen tehokkuus mahdollistaa 
kaukolämpöverkon kattavan toteutuksen.  
Jos kaukolämpöverkko, alueellinen maalämpöjärjestelmä tai kummatkaan ei-
vät ole käytössä alueen toteuttamisen alkuvaiheessa, alueen lämpöhuolto 
voidaan ratkaista esimerkiksi väliaikaisella, siirrettävällä pellettivoimalalla.  
Kaavaratkaisu aurinkoenergian laajan hyödyntämisen korttelialueilla.  
Liikenne 
Puustellinmetsän asemakaava-alueen liikennetuotos on n. 6 000 ajon. mat-
kaa/vrk. Tästä n. 2200 ajon. matkaa/vrk liittyy alueelle sijoittuvaan huoltoase-
maan. 
Liikennetuotos jakautuu lopputilanteessa neljälle ulosmenoyhteydelle. Alku-
vaiheessa alue kytkeytyy vähintään Kulloontiehen (mt 145). Yhteys pääkokoo-
jakatua pitkin Hyrylän keskustaan voidaan avata jo alkuvaiheessa.  
Rykmentinpuiston maankäytön kokonaismitoitus synnyttää osayleiskaava-
alueella noin 25 000 – 30 000 ajon. matkaa/vrk. Osayleiskaava-alueelta on lu-
kuisia kytkentöjä ympäröivään tie- ja katuverkkoon. Kaavallinen ratkaisu mah-
dollistaa alueen kytkeytymisen ulkoiseen verkkoon vaiheistettuna myös Puus-
tellinmetsän asemakaava-alueella.  
Alueen liikennetuotos lisää osaltaan liikennettä Kulloontiellä. Kaavassa on va-
rauduttu Kulloontien leventämiseen 2+2 -kaistaiseksi. Puustellinmetsän ja 
Rykmentinpuiston asemakaavoittaminen ei muodosta tarvetta Kulloontien li-
säkaistojen rakentamiselle, mahdollinen tarve tulee seudullisen liikenteen 
kasvusta. Liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärän kasvu ei kuitenkaan 
edellytä lisäkaistoja.  
Pääasiassa seudullisen liikenteen ja maankäytön kehittyminen aiheuttaa tar-
peen Tuusulan itäväylän parantamiselle. Väylän parantaminen ajankohtaistuu 
Rykmentinpuiston ja mahdollisesti sen ympäristön maankäytön vaiheittaisen 
kehittymisen mukaan. Puustellinmetsän asemakaavan aiheuttama liikenne-
tuotos on kuitenkin melko vähäinen, eikä se edellytä Tuusulan itäväylän jat-
keen toteuttamista.  
Puustellinmetsän Kulloontien liittymän liikenteellistä toimivuutta on tarkasteltu 
vuoden 2025 ennustetilanteessa aamu-, ilta- ja lauantain huipputunneilla. Tar-
kasteluissa alue on oletettu täysin rakentuneeksi ja tarkasteltava liittymä on 
ainoa ajoneuvoliikenteen reitti alueelle. Tarkasteluiden perusteella liittymän 
pääsuunta eli mt 148 Kulloontie toimii kaikissa tilanteissa liikenteellisesti hyvin. 
Sivusuunnan liikenteellinen toimivuus kuitenkin vaatii valo-ohjauksen asenta-
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mista liittymään. 
Kevytliikenteen reitistö on kattava ja takaa viihtyisän ja turvallisen arkiliikkumi-
sen ympäristön. Pyöräily- ja jalankulun liikenneosuus on arvioitu 30-40%:ksi 
tuotoksesta. Sitä varten on varattu riittävästi tilaa erillisiä yhteyksiä varten ja 
se on huomioitu katujen mitoituksessa. Ajoneuvoliikenteen nopeustaso alueen 
pääkokoojilla pidetään alhaisena 40 km/h jolloin myös liikenteen meluhaitta 
pysyy alueen sisällä vähäisenä eikä edellytä erityisiä rakenteellisia meluntor-
juntakeinoja. Kulloontien varressa on varauduttu kevytliikennereitin toteuttami-
seen myös sen eteläpuolelle. Pohjoispuoleiselle yhteydelle on esitetty uusi yli-
kulkusilta nykyisen alikulun lisäksi. Pääkokoojakatujen poikki on esitetty viher-
yhteyksien eritasoyhteydet viheralueilla.  
Alueen katuverkon jäsennys on tehty aukion kohdalla siten, että raskaan lii-
kenteen läpiajo alueen poikki Sulan alueelta Kulloontielle ei ole houkuttelevaa 
Fallbackantien – Tuusulan itäisen ohikulkutien ja Tuusulanväylän liittymien tar-
jotessa nopeamman yhteyden seudulliseen tieverkkoon. Yhteys huoltoase-
malle Kulloontieltä on liikenteellisesti toimiva ja sen vaikutus läpiajavan liiken-
teen lisääntymiseen on vähäinen.   
Keskeisissä AKR-kortteleissa riittävä tehokkuus mahdollistaa rakenteellista 
paikoitusta. Vieras- ja asiointipaikoitus sijoittuu pääasiassa kadunvarsi-
pysäköintipaikoille.  
Kaava-alueella ei ole maakuntakaavassa vahvistettuja lentomeluvyöhykkeitä 
tai Finavian ympäristölupahakemuksen mukaisia lentomeluvyöhykkeitä.  
Vaikutukset yhdyskuntateknisen huollon järjestämiseen 
Uusien rakennettavien alueiden osoittamisen yhteydessä laaditaan teknisen 
huollon verkostojen toteutussuunnitelmat, joissa esitetään periaatteelliset yh-
dyskuntatekniset ratkaisut. Tavoitteena oleva kestävän kehityksen mukainen 
energian hyödyntäminen ja sen alueelle soveltuva tuotanto mahdollistuu kaa-
valla taloudellisesti kestävänä. Eri energiamuotojen hyödyntämismahdollisuus 
parantaa alueen energiahuollon varmuutta. Tehokkaat ja toisiaan lähellä si-
jaitsevat korttelialueet mahdollistavat tehokkaan lämmönsiirtoverkoston toteut-
tamisen.  
Vaiheittainen rakentuminen mahdollistaa vaiheittaisen etenemisen energiarat-
kaisuissa. Laajat viheralueet mahdollistavat keskitetyn maalämmön tuottami-
sen kaava-alueella.  
Jätevesien uusi pääviemäri palvelee Rykmentinpuistoa huomattavasti laajem-
paa alueellista kokonaisuutta. Jätevesiverkoston vaiheittainen toteuttamispol-
ku määritellään Hyrylän vesihuollon laajemman kehittämisen aikataulutuksen 
yhteydessä.  

5.3.5. Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja raken-
nettuun ympäristöön 
Kaupunkikuva 
Kaavan toteuttaminen eheyttää alueen läntisen osan kaupunki- ja taajamaku-
vaa. Alueelle saapumisen kokemus katu- ja tieverkossa jäsentää aluetta eri-
laisten kohteiden avulla. Kulloontieltä saavuttaessa korttelialueet muodostavat 
saapumisen Hyrylään ja Rykmentinpuistoon peltoaukean itälaidalla.  
Kaava-alueen rakennetun ympäristön kaupunkikuvallisesti merkitykselliset ta-
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voitteet on määritelty asemakaavassa ja rakentamistapaohjeessa, jotka mah-
dollistavat ja ohjaavat asetettujen tavoitteiden mukaisesti toteutettavaa ympä-
ristön laatua. Asuntomessualueen rakentamistapaa ohjataan erikseen messu-
alueelle laadittavassa ohjeistuksessa.  
Alueelle sijoitettava ympäristötaide tulee muodostamaan alueelle huomatta-
van kaupunkikuvallisen laatutekijän.  
Rakentamisen kaupunkikuvallisia ja maisemallisia vaikutuksia arvioidaan jat-
kossa myös toteutussuunnittelussa ja sen lupaharkinnassa.  
Huoltoaseman sijoitus luonnosvaiheessa esitettyä kauemmaksi Hyökkälän ky-
län viereisestä peltoaukeasta ja vanhoista rakennuksista johtaa aiempaa pa-
rempaan kaupunkikuvalliseen ratkaisuun.  
Maisema 
Asemakaava vaikuttaa toteutuessaan huomattavasti nykyiseen maisemaan, 
joka on pääasiassa tavanomaista hoitometsää. Maisemalliset vaikutukset 
keskittyvät siten näkymään Kulloontieltä. Kaavaratkaisu avaa näkymiä tieltä 
toteutettaville korttelialueille niiden välissä säilyessä vihervyöhyke. Kaava 
muuttaa hoitometsän vaihtelevasti avointa maisemaa rakennetuksi ympäris-
töksi ja alueen eteläosassa eri luonteisista osa-alueista koostuvaksi keskus-
puistoksi.  
Lampi, hulevesijärjestelmät ja palstaviljelyalue muodostavat osana muuta vi-
herympäristöä alueelle uusia maisemallisia elementtejä ja avaavat osaltaan 
uusia näkymiä. Kaava-alueen toteuttamisen aiheuttama maisemallinen vaiku-
tus on väliaikainen ja melko hyvin säilytettävissä alueen sisäisenä alueen ra-
joittuessa viher- ja suojaviheralueisiin.  
Kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö 
Hyökkälän kylän peltoaukean voi lukea liittyvän maisemallisesti Hyökkälän 
alueen kulttuuriympäristöön. Alue voidaan säilyttää kaava-alueella nykyisel-
lään, avoimena maisemana joka rajautuu pääasiassa viheralueeseen.  
Alueen eteläosassa aikaisemmin sijainneet varuskunnan varastorakennukset 
on purettu. Alueella ei ole nykyisellään rakennettua ympäristöä.  
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6. Asemakaavan toteutus 
6.1. TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

Asemakaavaan liittyy havainnekuva, joka esittää esimerkinomaisia rakentami-
sen ratkaisuja. Alueen rakentamistapaa ohjataan kaavamääräyksillä ja niitä 
tarkentavalla rakentamistapaohjeella. Yleisten alueiden suunnittelua ohjaa-
maan laaditaan erilliset suunnitelmat, jotka ohjaavat toteutussuunnittelua.  
Asuntomessualueelle on tarkoitus laatia erilliset, suunnittelua ja toteutusta oh-
jaavat suunnitelmat ja rakentamistapaa ohjaava ohjeistus. Kaava-alueen osia 
voidaan suunnitella kumppanuuskaavoituksena.  
Asemakaava on merkinnöiltään ja määräyksiltään kohtalaisen väljä osoittaen 
korttelialueiden rakentamisen pääperiaatteet ja luoden hyvät edellytykset laa-
tutavoitteiden saavuttamiselle estämättä niiden ylittämistä. Aihepiirien yksityis-
kohtaista ohjaamista voidaan tehdä asemakaavan lisäksi mm. tontinluovu-
tusehdoilla, joita voidaan tehdä joustavasti soveltuen mahdollisesti muuttuviin 
tilanteisiin esimerkiksi energiatehokkuuden osalta.  

6.2. TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 
Kaava-alueen toteuttaminen alkaa viimeistään vuonna 2018. Kaava-alueen to-
teuttaminen alkaa kaavan lainvoiman saamisen jälkeen osa-alueittain. Kaava-
alueen rakenne mahdollistaa joustavan toteutuksen.  
Tasapainoisen kehityksen näkökulmasta alueella tulisi toteuttaa tasaisesti 
kaikkia palveluita, asuntotyyppejä ja asumisen omistusmuotoja heti alusta al-
kaen. Toteutusjärjestystä suunniteltaessa tulee huomioida alueella oleva ker-
rostaloasuminen, joka sisältää vuokra-asuntoja ja tukiasumista. Tästä johtuen 
alkuvaiheessa suositellaan muiden asumismuotojen painotusta.  
Asemakaavan sitova tonttijako laaditaan erillisenä toimituksena.   

6.3. VAIHEISTUS 
Alueen rakenne sallii useita vaiheistuksen malleja. Vaiheistuksen periaatteena 
on rakenne, joka on koko ajan olevaa rakennetta täydentävä, mahdollisimman 
toimiva, viihtyisä ja lähiympäristöltään valmis. Vaiheistusta edesauttaa erilliset 
ja eri kokoiset osa-alueet ja pääkatuverkon useat kiinnekohdat olemassa ole-
vaan rakenteeseen. Tekniset verkostot toteutetaan suurimmilta osiltaan 
maankäytön toteutumisen kanssa samanaikaisesti tai jonkin verran etukäteen. 
Ratkaisulla pyritään välttämään kynnysinvestointeja.  
Kaava-alue tullaan kaavoittamaan osissa niin, että ensimmäisessä vaiheessa 
ehdotuksen rajaus vastaa aloitusalueen laajuutta. Vaiheistuksen mukaan on 
tarkoitus toteuttaa korttelialueiden lisäksi myös viheralueiden rakentaminen.  

6.4. TOTEUTUKSEN SEURANTA  
Alueelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monialaista ja pitkä-
jänteistä yhteistyötä alueen suunnittelijoiden, toteuttajien ja toteutuksen valvo-
jien välillä.  
Kaavoituksen edustaja ohjaa rakennuslupavaiheessa rakentajia yhteistyössä 
rakennusvalvonnan kanssa sekä antaa tarvittaessa lausunnot rakennushank-
keista.  
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7. Selostuksen liiteasiakirjat ja lähteet 
Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 
1 Luonto- ja maisemaselvitykset 
2 ReMix -Renewable Energy Technology Mix –projekti, väliraportti 
3 Rykmentinpuiston osayleiskaavakartan pienennös ja määräykset sekä ha-

vainnekuva 
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
5 Asemakaavaluonnoksesta saatu palaute ja laaditut vastineet 
6 Asemakaavakartan pienennös ja määräykset 
7 Asemakaavan havainnekuva 
8 Katujen poikkileikkaukset 
9 Kulloontien ja Puustellinmetsän liittymän toimivuustarkastelu 
10 Meluselvitys 
11 Hulevesien hallinta 
12 Maiseman yleissuunnitelma 
13 Rakentamistapaohje 
14 Puustellinmetsän rakennettavuusselvitys 
15 Rykmentinpuiston visio 
16 Asemakaavan seurantalomake 
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