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Tuusulan kunta/kaavoitus

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Tuusulan, Hyrylän 
Suutarintien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta

HEL 2015-012415 T 10 03 01

Tuusulan kaavoitus on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamuseon 
lausuntoa Suutarintien asemakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on 
päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Tuusulan kunnan tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että 
vanhan paloaseman kortteliin ja sen lähialueelle voidaan rakentaa 
tehokas asuinkerrostalokortteli ja tarvittaessa liiketiloja. Samalla 
selvitetään virkistysalueiden kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on 
lisätä keskustan asukasmäärää ja Jokipuiston arvoa paikallisesti 
merkittävänä puistoalueena, joka liittyy Tuusulanjärveen. Alue on 
tärkeällä pohjavesialueella, mikä tulee ottaa kaavassa huomioon. 

Paloaseman pohjoispuolella on jyrkkärinteinen metsäkaistale, jossa on 
Montuksi kutsuttu katsomorakenne ja hiekkatasanteinen näyttämöalue 
kerran kesässä tapahtuvaa Monttu-Rockia varten. Lisäksi 
suunnittelualueeseen kuuluu nykyisessä asemakaavassa Hyryläntien 
varressa olevia pysäköinti- ja virkistysalueita, sekä katualueet. 

Kaava-alueella sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla, Hyryläntien 
varrella entinen Hyrylän/kirkonkylän alakansakoulu eli Rapsikanmäki 
”pikkukoulu”. Se on Tuusulan kulttuuriympäristöinventoinnissa arvotettu 
korkeimpaan luokkaan (luokka I). Koulu aloitti pikkulasten kouluna 
vuonna 1913. Se oli alkujaan aliupseeri Siloffin huvila, joka siirtyi 
seurakunnalta vuona 1926 kunnalle. Pihapiirissä on varastorakennus 
vuodelta 1946, jolloin myös päärakennuksen laajennus on tehty. 
Rakennus on toiminut kouluna vuoteen 1954 saakka, myöhemmin 
kasvatustoimistona ja kudonta-asemana. Rakennus on 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas osa Hyrylän 
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keskustan rakennettua ympäristöä. Rakennus on ilmeisen hyvin 
säilyttänyt alkuperäiset tai niihin verrattavat ominaispiirteensä. Se tulee 
kaavassa merkitä suojeltavaksi rakennukseksi. 

Hyrylän entiseen paloasemaan liittyy paikallishistoriallisia arvoja. 
Tuusulan kulttuuriympäristöinventoinnissa sen vanhin, 1959 rakennettu 
osa on arvotettu luokkaan II, joten siihen liittyy niin ikään 
suojelutavoitteita, joita kaavahankkeessa tulee selvittää. 

Osalllistumis- ja arviointisuunnitelmassa kiinteistä muinaisjäännöksistä 
mainitaan, että Jokipuiston alueella on muinaisjäänteitä, joita ei ole 
inventoitu. Museovirastolta tulee pyytää lausunto alueen arkeologisista 
kohteista ja inventointitarpeista.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo korostaa, että paikka on 
maisemallisesti arvokas ja siihen liittyy luonnonympäristön ja 
virkistyksen arvoja. Uudisrakentamisen sijoittelussa ja suunnittelussa 
nämä arvot tulee ottaa huomioon.
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