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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Tuusulan kunta, La-
helanpelto II, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksesta
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Asemakaava mahdollistaa noin 1350 asukkaan tiiviin kylämäisen pien-
taloalueen rakentamisen Lahelaan. Alueelle rakennetaan omakotitalo-
ja, townhouse -tyyppisiä taloja sekä yhtiömuotoisia pientaloja ja pien-
kerrostaloja.  Alue on pääosin puurakentamisalue, jossa ympäristöhäi-
riötä aiheuttamatonta työtilaa saa sijoittaa pohjakerroksiin.  Alueen pää-
kokoojakadut toteutetaan puistokatuina. Alueen keskelle on sijoitettu 
kaksi niittypuistoa palstaviljelyä, pelikenttiä ja leikkipaikkoja varten.

Asemakaava mahdollistaa Lahelan pientaloasutuksen laajentamisen 
nykyiselle viljelysalueelle. Alueen kylärakenne on jo alkuaan ollut haja-
nainen. Lahelan vanhan kylärakenteen sekaan on noussut tiivis pienta-
loasutus. Vanhat tilakeskukset ovat säilyneet, mutta eivät enää erotu 
maisemassa. Alueen rakentaminen muuttaa Lahelanpellon viljellyistä 
peltoalueista rakennetuksi ympäristöksi. Suunnittelualue sijoittuu maa-
kunnallisesti merkittävän Tuusulanjokilaakson arvokkaan maisema-alu-
een läheisyyteen.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on aiemmassa lausunnossaan ko-
rostanut, että peltomaisemaan sijoittuvan asuntoalueen suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon vanhan viljelymaiseman ominaispiirteet. Jokilaak-
so tulee niin ikään säilyä rakentamattomana maisema-alueena.

Asemakaavaselostuksessa todetaan, että julkisivumateriaaleja ja ra-
kennusten mittakaavaa suunniteltaessa on vanhan viljelymaiseman 
ominaispiirteitä ja alueen historiaa otettu huomioon. Samoin alueen si-
säisiin puistoihin on osoitettu avoimina säilytettäviä osia. Tuusulanjoki-
laakson maisemallinen kokonaisuus säilyy, mutta sitä tulee rajaamaan 
peltojen sijasta tiiviisti rakennettu pientaloalue.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa asema-
kaavan muutosehdotuksesta.
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