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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto, Tuusula Maantieky-
lä, Huurrekuja, asemakaavan muutosehdotus
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Tuusulan kunta on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta lau-
suntoa koskien Tuusulan Maantiekylän Huurrekujan asemakaavan 
muutosehdotusta. Maakuntamuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä 
mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyy-
dettynä seuraavaa.

Suunnittelualue sijoittuu Tuusulan Maantiekylän kunnanosaan, Kulo-
mäentien nykyisen työpaikka-alueen eteläosaan, Huurrekujan etelä-
puolelle. Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu toimitilakiinteistö ja 
osa sen eteläpuolella olevasta viheralueesta. Suunnittelualueen pinta-
ala on yhteensä noin 0,95 ha. Suunnittelualue rajautuu etelästä Van-
taan kaupungin rajaan ja idästä rakenteilla olevaan datakeskuksen 
tonttiin. Suunnittelualueen kaakkoispuolella, Vantaan kaupungin puolel-
la, on yksityisomisteinen luonnonsuojelualue (Kylmäojankorpi ja Kylmä-
ojanmetsä). Asemakaavan tavoitteena on tutkia työpaikkatontin laajen-
tamista etelään, saada lisää ulkovarastointialueita käyttöön ja tehostaa 
piha-alueen käyttöä. Asemakaavamuutoksella laajennetaan KTY-tont-
tia (toimitilarakennusten korttelialue) lähivirkistysalueelle noin 2 600 
m2.

Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Alueella on voi-
massa oikeusvaikutukseton Tuusulan yleiskaava 2010, jossa suunnitte-
lualue on osoitettu M-alueena, jolla kulkee ulkoilureitti. Vireillä olevassa 
Tuusulan yleiskaava 2040:ssa kohdealue on osoitettu yleiskaavaluon-
noksessa työpaikka-alueena. Maantiekylän oikeusvaikutuksettomassa 
osayleiskaavassa alue on osoitettu aluevarauksella maa- ja metsäta-
lous, asuminen (M). Lisäksi alueella on merkintä ulkoilureitistä. Suun-
nittelualueella on voimassa asemakaava vuodelta 2002. Rakennetun 
kiinteistön osalta kaavamuutosalue on toimitilarakennusten korttelia-
luetta, muutosalueen eteläosa on lähivirkistysaluetta.
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Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on lausunut asiasta aiemmin osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa. Maakuntamuseolla ei ole 
edelleenkään huomautettavaa suunnitelmiin.
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