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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Tuusulan urheilu-
puiston asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2016-011028 T 10 03 01

Tuusulan kunta on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta lau-
suntoa Hyrylässä sijaitsevan Tuusulan urheilupuiston asemakaavan 
muutosehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä 
mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. 

Suunnittelualue sijaitsee Hyrylän taajamassa, Tuusulanväylän itäpuo-
lella ja Rykmentipuiston alueen välittömässä läheisyydessä. Alueen lä-
hiympäristö tulee muuttumaan voimakkaasti tulevina vuosina, kun Ryk-
mentinpuistoon vanhalle kasarmialueelle rakentuu 15000 asukkaan uu-
si asuinalue. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Hyrylän urheilu-
puiston kehittäminen laaditun yleissuunnitelman ja lainvoimaisen osay-
leiskaavan mukaisesti. Yleissuunnitelman mukaisesti urheilupuistosta 
kehittyy monilajisen kilpaurheilun paikka, vapaa-ajan lähivirkistysalue ja 
erilaisten tapahtumatoimintojen paikka. Asemakaavan muutos mahdol-
listaa mm. ulkoliikunta-alueiden laajenemisen ja monipuolistamisen se-
kä uuden monitoimihallin rakentamisen, joka palvelee eri sisäliikuntala-
jien kilpailupaikkana, lähiliikuntapaikkana alueen kasvavalle väestölle, 
kouluille ja päiväkodeille sekä tapahtumakäytössä esim. messujen ja 
konserttien tarpeisiin. 

Maakuntamuseo on lausunut hankkeesta jo osallistusmis- ja arviointi-
suunnitelman yhteydessä (31.10.2016). Lausunnossaan museo korosti, 
että kaavamuutoksen maisemalliset vaikutukset ja vaikutukset raken-
nettuun ympäristöön tulee selvittää kaavatyön yhteydessä. Mainitut sei-
kat on otettu huomioon kaavatyön kuluessa, ja vaikutukset on arvioitu 
asemakaavan muutosehdotuksen kaavaselostuksessa. Maastonmuo-
tojen johdosta alueen olemassa oleva rakentaminen ei juurikaan näy 
alueen ulkopuolelle. Kaavamuutoksen myötä alue muuttuu rakenne-
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tummaksi ja rakentaminen sijoittuu aiempaa laajemmalle alueelle. Kau-
punkikuvalliset vaikutukset suhteessa ympäristöön ovat kuitenkin mal-
tilliset. Suunnittelualueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön näkö-
kulmasta merkittäviä kohteita tai muinaismuistoja. Kulttuuriympäristön 
näkökulmasta hankeen vaikutukset ovat vähäiset. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole Tuusulan urheilupuiston 
asemakaavan muutosehdotukseen huomautettavaa.
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