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§ 37
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 38
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Satu Heikkilä ja Pekka Heikkinen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 39
Valtuuston 27.1.2020 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Valtuuston kokouksessa 27.1.2020 käsiteltiin §:t 1 - 8.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
todeta KunL 96 §:n mukaisesti valtuuston 27.1.2020 pidetyn kokouksen
päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kuntakehityslautakunta, § 168,20.12.2017
Kunnanhallitus, § 158,29.04.2019
Kuntakehityslautakunta, § 119,02.10.2019
Kunnanhallitus, § 393,14.10.2019
Valtuusto, § 146,11.11.2019
Kunnanhallitus, § 40, 03.02.2020
§ 40
Sulan työpaikka-alue 1, lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle
TUUDno-2017-1235
Kuntakehityslautakunta, 20.12.2017, § 168
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Puputti
Liitteet

1 E Selostus Sula, kkl 20.12.2017
2 E Kaavaehdotus Sula, kkl 20.12.2017
3 E Liite 1 OAS, kkl 20.12 2017
4 E Liite 2 OAS vastineet, kkl 20.12.2017
5 E Liite 3-8 lähtötiedot, kkl 20.12.2017
6 E Liite 9-12 Asemakaava, kkl 20.12.2017
7 E Liite 13 Kaupan suuryksikkö, kkl 20.12.2017
8 E Liite 14 Sulan ehdotusvastineet, kkl 20.12.2017
Aikaisemat käsittelyvaiheet
Kuntakehityslautakunta 1.3.2017
Suunnittelualue
Suunnittelualue sijoittuu Hyrylän kuntakeskuksen eteläpuolelle, noin 3 kilometrin
etäisyydelle keskustasta. Asemakaavalla laajennetaan Sulan nykyistä työpaikka-
aluetta, johon asemakaava-alue rajautuu.
Suunnittelualueen rajoina toimivat etelässä Tuusulan itäväylä(11466), idässä
Fallbackantie sekä lännessä ja pohjoisessa Korvenrannantie. Alue on pääosin
rakentamaton. Suunnittelualueen koko on noin 91 ha.
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella Sulan työpaikka-
alueen laajentaminen yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena huomioiden alueen
keskeinen sijainti taajamarakenteen eteläisenä jatkeena ja osana Tuusulan itäväylän
tieympäristöä. Alueen rakentaminen täydentää tarkoituksenmukaisesti nykyistä
työpaikkarakennetta.
Aloite ja maanomistus
Alueen kaavoitus on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Alue on pääosin yksityisessä
omistuksessa. Kunta omistaa alueen länsi- ja itäosassa olevat kiinteistöt 1:785, 2:390,
3:373, 4:214 ja 6:405 sekä Korvenrannantien katualueen.
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Kunta on laatinut yhden maanomistajan kanssa yhteistyösopimuksen maankäytön
periaatteista ja kustannusten jaosta vuonna 2010 ja lähes kaikkien alueen yksityisten
maanomistajien kanssa on laadittu asemakaavoituksen käynnistämissopimukset.
Maanomistajien kanssa on tarkoitus tehdä myöhemmin maankäyttösopimukset.
Osapuolia sitovat maankäyttösopimukset tehdään, kun kaavaluonnos-/ehdotus on
ollut nähtävillä ja siitä saatu palaute on käsitelty
kuntakehityslautakunnassa.
Kaavan tavoitteet
Asemakaavan pääasiallisena tavoitteena on lisätä alueen työpaikkatonttitarjontaa
asemakaavoittamalla suunnittelualue työpaikka-alueeksi Sulan osayleiskaavan
mukaisesti. Samassa yhteydessä tarkennetaan osayleiskaavassa tehtyä kaupan
ratkaisua ja osoitetaan tilaa vaativalle vähittäiskaupalle soveltuvat alueet.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaava on tullut vireille 11.2.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut
nähtävillä 12.2.–25.2.2015.
Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaavassa, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä
8.11.2006, suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Maakuntakaavassa on
osoitettu alueen keskeiset liikenneväylät, pohjavesialue (pv) ja voimalinjavaraus (z).
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 20.3.2013 maakuntavaltuustossa
ja vahvistettu ympäristöministeriössä 30.10.2014.
2. vaihemaakuntakaavassa Tuusulan itäväylän varteen on osoitettu merkitykseltään
seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö.
Kohdemerkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan
suuryksiköiden sijoittumiskohteet keskusta-toimintojen alueiden ulkopuolella. Niitä
kehitetään sellaista kauppaa varten, joka vaatii paljon tilaa, ei kilpaile keskustaan
sijoittuvan kaupan kanssa ja jonka tyypillinen asiointitiheys on pieni.
Tuusulan yleiskaava 2040
Tuusulassa on meneillään koko kunnan yleiskaavan laatiminen. Yleiskaava laaditaan
strategisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 11.8.
–30.9.2014. Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu seudullisen vähittäiskaupan
suuryksikön alue (KM) ja muilta osin suunnittelualue on työpaikka-aluetta(TP). Alueen
läpi kulkee ristiin viheryhteystarvemerkinnät. Yleiskaavaehdotus on valmisteilla ja on
tulossa nähtäville vuoden 2017 aikana.
Sulan osayleiskaava
Alueella on voimassa Sulan osayleiskaava, jonka Tuusulan kunnanvaltuusto on
kokouksessaan 7.12.2015 hyväksynyt. Osayleiskaavan on saanut lainvoiman 12.1.2016
ja se korvasi alueella aiemmin voimassa olleen Hyrylän laajenemissuuntien
osayleiskaavan (HYLA).
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Hyväksytyssä osayleiskaavassa suurin osa suunnittelualueesta on osoitettu työpaikka-
alueeksi (TP-1). Alueen eteläosaan, Tuusulan itäväylän varteen, on osoitettu
nauhamainen kaupallisten palvelujen alue (KM-2), jonne voidaan sijoittaa seudullisen
tilaa vaativan vähittäiskaupan suuryksikköön verrattavissa oleva myymäläkeskittymä.
Fallbackantien varrella on yhdyskuntateknisen huollon alue (ET). Suunnittelualueen
lävitse on osoitettu virkistystoimintaan ja lähiulkoiluun soveltuva lähivirkistysalue (VL),
jonka myötäisesti kulkee ulkoilureitti. Tuusulan itäväylä on osoitettu liikennealueena
(L), jossa on huomioitu Hyrylän itäisen ohikulkutien tilavaraus. Osayleiskaavassa on
myös osoitettu alueen pää- ja kokoojakatuverkko, vedenhankinnalle tärkeät
pohjavesialueet (pv-1), paineellinen pohjavesialue (pv-2), lentomeluvyöhyke (m3),
ohjeelliset hulevesialtaat (wa) sekä voimansiirtolinjat (z).
Osayleiskaavoitus käynnistyi vuonna 2007. Sulan osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä
15.12.2011 – 31.1.2012 välisenä aikana. Lausuntojen ja mielipiteiden sekä muun
suunnittelun pohjalta valmisteltiin osayleiskaavaehdotus (15.4.2014), joka oli
nähtävillä 22.5. – 27.6.2014. Tämän jälkeen pidettiin ehdotusvaiheen
viranomaisneuvottelu 3.11.2014, jonka jatkotoimenpiteenä laadittiin kaupan
vaikutusten arviointi. Toinen osayleiskaavaehdotus (22.4.2015) pidettiin julkisesti
nähtävillä 15.5. – 15.6.2015. Toisesta ehdotuksesta saatujen lausuntojen ja
muistutusten pohjalta sekä viranomaisohjauksen myötä kaavaan tehtiin vielä
tarkistuksia. Kaavamääräyksiä hiottiin edelleen erityisesti kaupan ohjauksen osalta KM-
2, KM-3 ja TP-1–alueilla. Koska korjattuun osayleiskaavaehdotukseen tehtiin edelleen
muutoksia ennen kaavan viemistä hyväksymiskäsittelyyn, suoritettiin vielä
kohdennettu kuuleminen alueen maanomistajille, joita muutokset ensisijaisesti
koskivat.
Osayleiskaavatyön loppuvaiheessa kaupan mitoitusta muutettiin niin, että KM-2
alueilla sallitaan uutta kaupallista kerrosalaa ainoastaan 30 000 k-m2, kun
aikaisemman kaavaehdotuksen mukaan kaupan kerrosalaa olisi ollut käytettävissä
huomattavasti enemmän. Aikaisemmassa kaavaehdotuksessa alueen yhteenlaskettu
kaupallinen kokonaisrakennusoikeus oli 100 000 k-m2, josta laskettiin toteutuneeksi
noin puolet ja jäljelle jäävä osuus olisi ollut uutta kerrosalaa. Muutosten myötä KM-2
aluevarausten koko ei kuitenkaan pienentynyt kaupan kerrosalan laskiessa, mikä johti
lainvoimaisessa osayleiskaavassa tehokkuudeltaan alimitoitettuihin KM-2
aluevarauksiin.
Voimassa olevat asemakaavat
Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamaton. Asemakaavan muutosalueisiin
kuuluu Korvenrannantien alueen(3303) asemakaavan pienehkö lähivirkistysalue(VL).
Muilta osin kaavamuutosalueet ovat lähinnä Korvenrannantien katualueita ja
Fallbackantien yleisentien alueita (LT ja LYT).
Kunnallistekniikan yleissuunnittelu
Sulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma tehtiin alueen
asemakaavan laatimisen alkuvaiheessa. Yleissuunnitelman tavoitteena oli tuottaa
kaava-alueen kunnallistekniikan lähtökohdat toteutussuunnittelua varten.
Suunnittelutyö tehtiin maanomistajien toimeksiannosta Tuusulan kunnan
ohjauksessa. Työ aloitettiin helmikuussa 2015 ja se valmistui lokakuussa
2015.
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Asemakaavaluonnosten rakenne
Valtaosa kaava-alueesta on osoitettu teollisuus ja varastorakennusten korttelialueena
(T-15) sekä teollisuusrakennusten korttelialueena, joille ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia(TY-16). Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat
teollisuustoiminnot on sijoitettu häiriölle herkkien alueiden läheisyyteen, kuten
asutuksen ja kaupallisten toimintojen tuntumaan sekä pohjavesialueelle.
Seudulliset tilaa vaativan vähittäiskaupan korttelit sijoittuvat Tuusulan itäväylän
varrelle. Alueelle tulee kaksi kokonaan uutta liikerakennusten korttelia (KM-5), joista
ensimmäinen sijoittuu Korvenrannantien ja toinen Sulatien risteykseen. Lisäksi näiden
väliin jää jo rakennettu Kukkatalon puutarhamyymälän korttelinosa(KMP-1). KM-5
kortteleiden rakennusoikeus on yhteensä 30 000 k-m². Kortteleihin saa rakentaa
polttoaineen jakeluaseman sekä mainostornin. Kukkatalon puutarhamyymälä
kasvihuoneineen on jo rakennettu, joten sen korttelivaraus osoitetaan pääosin
nykytilannetta toteavana merkinnällä KMP-1. Liikerakentamisen määrä korttelinosassa
on enintään 1 000 k-m².
Kaupan- sekä teollisuuskortteleiden rajoja jäsentelevät suojaviheralueet(EV), joiden
kautta on osoitettu jalankulkureittejä sekä alueen läpi kulkevia viheryhteyksiä.
Itäväylän varren ja kaava-alueen itäosan suojaviheralueille(EV-7, EV-8) rakennetaan
alueellisen hulevesijärjestelmän tarvitsemat viivytysrakenteet. Suojaviheralueiden
kautta voidaan johtaa myös kunnallistekniikan edellyttämiä vesi- ja
viemärilinjoja.
Kaava-alueella on kaksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten aluetta. Läntinen alue on Korvenrannantie ja Amerintien risteyksessä ja sillä
on Kukkatalon vedenottamo. Toinen alue sijoittuu Fallbackantien varteen ja sillä on
varauduttu lämpölaitoksen rakentamista varten.
Luonnosvaihtoehdot
Asemakaavasta on laadittu kaksi vaihtoehtoista luonnosta. Vaihtoehdot eroavat
toisistaan lähinnä vähittäiskaupan rakennusoikeuden jakautumissa liikerakennusten
korttelialueiden (KM-5) kesken: VE1-vaihtoehdossa uusi vähittäiskauppa jakautuu
kahdelle korttelialueelle suhteessa 20 000 k-m2 + 10 000 k-m2 ja VE2-vaihtoehdossa
suhteessa 15 000 k-m2 + 15 000 k-m2. Vähittäiskaupan korttelialueisiin rajautuvien
teollisuusrakennusten korttelialueissa (TY-16), rakentamisen määrä on vastaavasti
pienempi tai suurempi liikerakennusten korttelialueiden rakentamisen määrästä
riippuen. Liikenteellinen ratkaisu on vaihtoehdoissa sama.
Molemmissa vaihtoehdoissa edellytykset liikerakentamiselle ovat hyvät ja kaupan
toiminnot on pyritty sijoittamaan niiden kannalta edullisille paikoille, tärkeimpien
teiden ja katujen risteysalueiden tuntumaan.
Vaihtoehto 1 noudattaa kaupan kerrosalan jakautumisessa osayleiskaavan
aluevarausten mukaista pinta-alojen suhdetta, jolloin määrällisesti suurempi osa
kaupallisesta toiminnasta keskittyy länteen, jo olevan kaupallisen toiminnan jatkeeksi,
Kodin Terran ja Lidl:n korttelin sekä Kukkatalo väliin. Kaupan keskittäminen on
kaupallisen alueen vetovoiman kannalta edullinen vaihtoehto. Sulantien risteys on sen
sijaan Kukkatalon puutarhamyymälää lukuun ottamatta rakentamaton ja vaihtoehto 2
levittää kaupan rakennetta laajemmalle alueelle. Vastaavasti vaihtoehdon 2 mukainen
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rakentaminen voi luoda nostetta Sulantien toimijoille kaava-alueen ulkopuolella ja
lisätä alueen yritysten toimintaedellytyksiä.
Molempiin KM-5 kortteleihin on mahdollista sijoittaa huoltoasema, mutta alueiden
sijainti ja huoltoasemien kilpailutilanne huomioon ottaen, molempien asemien
toteutuminen vaikuttaa epätodennäköiseltä. Huoltoaseman rakentamisen kannalta
kortteli 5522 vaikuttaa toteuttamiskelpoisemmalta vaihtoehdolta, sillä huoltoaseman
vaatimat liikennejärjestelyt ovat siinä kohtaa helpommin toteutettavissa, ja
huoltoaseman näkyvyys ja saavutettavuus itäväylän suunnasta ovat paremmat.
Vaikutusten osalta vaihtoehdot eivät eroa merkittävästi toisistaan
kokonaisrakennusoikeuden ollessa vaihtoehdoittain kutakuinkin sama. Kaupan
jakautumisella korttelien välillä ei ole merkitystä liikenteen kokonaismäärään, mutta
liikenteen suuntautumiseen se voi vähäisesti vaikuttaa, riippuen kaupan
painopisteestä. Liikennevirtojen muutoksilla on liittymien toimivuuteen vain vähäistä
vaikutusta. Liittymien toimivuus varmistetaan tarkemmin
jatkosuunnittelussa.
Mitoitus
Koko kaava-alueen pinta-ala on 90,3 ha, josta korttelialuetta on n. 56 ha, katualuetta n.
11,8 ha, maantien aluetta n. 14,6 ha ja suojaviheraluetta hieman yli 6,5 ha.
Liikerakentamisen mitoitus perustuu oikeusvaikutteisen Sulan osayleiskaavan, jonka
mukaan alueella sallitaan yhteensä enintään 30 000 k-m² uutta kaupallista kerrosalaa.
Teollisuuskortteleissa rakentamistehokkuus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.4 ja
yhdyskuntateknisen huollon alueella tehokkuus on e=0.2. Asemakaavan
kokonaiskerrosala VE1:ssa on 220 998 k-m² ja VE2:ssa 222 734 k-m². Käyttäen
laskentaperiaatetta 1 työpaikka 100 – 200 kerrosneliömetriä kohden kerrosala vastaa
noin 1100-2200 työpaikkaa. Kerrosalan suhde kaava-alueen alaan, eli aluetehokkuus
on 0,24.
Asemakaavan jakaminen
Kaava-alue on suhteellisen iso ja alueella on useita maanomistajia, joilla on erilaisia
tavoitteita asemakaavalle, mistä johtuen sopimusneuvottelut voivat pitkittää
asemakaavaprosessin valmistumista. Edellä mainittu seikka huomioiden, voi olla
tarkoituksenmukaista jakaa asemakaava-alue osiin luonnosvaiheen jälkeen, kun
kokonaisuuden kannalta olennaiset seikat, kuten liikenneverkko ja kaupan kerrosalan
jakautuminen, on ratkaistu.
Lisätietoja:kaavasuunnittelija Petteri Puputti p. 040 314 3515
Ehdotus kp
Kuntakehityslautakunta päättää
asettaa asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset MRA 30 § mukaisesti
nähtäville mielipiteiden esittämistä varten,
että suunnittelualue voidaan jakaa ehdotusvaiheessa eri asemakaavoiksi, mikäli
se nähdään aikataulullisista tai muista syistä ehdottoman tarpeellisena
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asettaa tavoitteeksi jakaa osayleiskaavassa osoitettu
liikerakentamismahdollisuus siten, että kortteliin 5524 osoitettaisiin 20 000 k-m2
ja kortteliin 5522 yht. 10 000 k-m2 asemakaavaluonnos VE 1:n mukaisesti.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Mika Mäki-Kuhna esitti Antti Seppälän
kannattamana, että tavoitteeksi asetetaan jakaa osayleiskaavassa osoitettu
liikerakentamismahdollisuus VE 2:n mukaisesti (15000 k-m2 + 15000 k-m2).
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi asian
ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin
puheenjohtajan esitys, jonka mukaan esittelijän pohjaehdotusta kannattavat
äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa on Mika Mäki-Kuhnan muutosesitys tullut
kuntakehityslautakunnan päätökseksi.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän pohjaehdotusta kannattivat jäsenet Heikkinen,
Koivunen, Maula, Peltonen, Kirves, Winqvist ja Salonen ja Mäki-Kuhan muutosesitystä
jäsenet Seppälä ja Mäki-Kuhna
Puheenjohtaja totesi esittelijän pohjaehdotuksen tulleen äänin 7 -2, 2 poissa
kuntakehityslautakunnan päätökseksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Leena Holmila Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:stä esitteli asiaa kokouksessa.
Merkittiin, että kunnanhallituksen edustaja Ilmari Sjöblom ei osallistunut asian
käsittelyyn ja päätöksentekoon intressijääviyden vuoksi.
Lilli Salmi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.35.
Petteri Puputti poistui kokouksesta ja Ulla Palomäki ja Vesa Lundberg saapuivat
kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.00.
-------
ASEMAKAAVAEHDOTUS
Kuntakehityslautakunta 20.12.2017
Suunnittelualue
Suunnittelualueen koko on noin 89,9 ha. Kaava-alueen rajaus on hieman muuttunut
luonnosvaiheesta, sitä on tarkistettu Korvenrannantien katualueen kohdalta ja lisäksi
kaava-aluetta on laajennettu Tuusulan itäväylän eteläreunasta. Itäväylän rajaus
muutetiin Tuusulan itäväylän aluevaraussuunnitelman mukaiseksi.
Laaditut selvitykset
Kaavan luonnosvaiheessa laadittua kunnallistekniikan yleissuunnitelmaa on
täydennetty hulevesiselvityksen osalta. Selvityksellä tarkasteltiin kaupan kortteleiden
tehostamismahdollisuuksia hulevesialtaita uudelleen muotoilemalla. Samassa
yhteydessä tarkistettiin EV-alueelle sijoittuvan allasketjurakenteen mitoitus ja
tilavaraukset, huomioiden alueen tarvitsemat huoltoyhteydet ja alueen kautta
johdettavat putkilinjat.
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Korvenrannan tilan rakennuksista on teetetty lisäselvitys maanomistajan toimesta –
Asiantuntijalausunto Tuusulassa Korvenrannantie 27:ssä sijaitsevan Korvenrannan
tilan kulttuurihistoriallisen arvon huomioonottamisesta kaavoituksessa.
Asemakaavaehdotus
Asemakaavaluonnokset olivat julkisesti nähtävillä 16.3. — 21.4.2017.
Asemakaavaluonnoksista jätettiin 12 lausuntoa ja 5 mielipidettä.
Kaavaehdotus on laadittu kaavaluonnosten vaihtoehdon VE1-pohjalta.
Asemakaavaehdotukseen on tehty mm. seuraavia tarkistuksia:
Suunnittelun aikana täsmennettiin kaupan jakautumista alueella.
Liikerakennusten korttelialueille (KM-5) on kaavaehdotuksessa osoitettu tilaa
vaativaa vähittäiskauppaa suhteessa 17 000 k-m2 + 10 000 k-m2, lisäksi
läntisempään KM-5 korttelialueeseen on liitetty toimitilarakennusten korttelialue
(KTY-25), johon saa sijoittaa tuotantoon liittyvää liiketilaa korkeintaan 3000 k-m2.
Kukkatalon KMP-1 määräyksestä on poistettu katto liikerakentamisen määrä
osalta ja määräyksen sisältöä on täsmennetty
T-15 ja TY-16 -korttelialueiden määräyksiä väljennetty mm. liikerakentamisen
osalta
Korttelissa 5517 Sulantien varren T-15 -kortteli on muutettu TY-16 -kortteliksi
Sulan hotellin rakennusalaa on kasvatettu ja määräyksestä on poistettu
enimmäiskerrosala
Katualueiden leveyksiin ja kääntöpaikkoihin on tehty tarkistuksia
Kaava-alueen rajausta on muutettu Korvenrannantie kohdalta ja kaava-alue on
hieman kasvanut eteläreunasta, sillä Tuusulan itäväylän aluevaraus muutettiin
vastaamaan itäväylän aluevaraussuunnitelmaa
Kaavaehdotuksen laatimisen aikana tarkastettiin hulevesisuunnitelmaa, jonka
seurauksena suojaviheralueiden (EV-9) ja niihin liittyvien korttelialueiden
rajauksia muutettiin
Mitoitus
Koko kaava-alueen pinta-ala on 89,9 ha, josta korttelialuetta on n. 57,8 ha, katualuetta
n. 11,0 ha, maantien aluetta n. 15,1 ha ja suojaviheraluetta hieman yli 6,0 ha.
Liikerakentamisen mitoitus perustuu oikeusvaikutteiseen Sulan osayleiskaavan, jonka
mukaan alueella sallitaan yhteensä enintään 30 000 k-m² uutta seudullista kaupan
kerrosalaa. Paljon tilaa vaativaa seudullista kauppaa alueelle muodostuu yhteensä
17 000 k-m² + 10 000 k-m² = 27 000 k-m² ja tämän lisäksi KTY-korttelissa voi rakentaa
kokonaisrakennusoikeuteen kuuluvana enintään 3 000 k-m² tuotantoon liittyvää
erikoistavarakauppaa.
KTY-korttelin kokonaisrakennusoikeus 16 000 k-m² ja Kukkatalon KMP-1 korttelin
rakennusoikeus on 23 274 k-m²(e=0.4).
Teollisuuskortteleissa rakentamistehokkuus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.4 ja
samoin yhdyskuntateknisen huollon alueella tehokkuus on e=0.4.
Teollisuusalueiden rakennusoikeus on yhteensä 152 730 k-m².
Asemakaavan kokonaiskerrosala on 223 877 k-m².
Kerrosalan suhde kaava-alueen alaan, eli aluetehokkuus on n. 0,25.
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Käyttäen laskentaperiaatetta 1 työpaikka 100 – 200 kerrosneliömetriä kohden
kerrosala vastaa noin 1100–2200 työpaikkaa.
Lisätietoja: kaavasuunnittelija Petteri Puputti p. 040 314 3515

Ehdotus
Esittelijä: Pia Sjöroos
Kuntakehityslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy laaditun Sulan työpaikka-alueen asemakaavan ja
asemakaavamuutoksen ehdotuksen ja laaditut vastineet,
asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 § mukaisesti
nähtäville muistutusten esittämistä varten,
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 158
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Puputti
Liitteet

1 E 3613, liite 1 OAS, khall 29.4.2019
2 E 3613, liite 2, OAS vastineet, khall 29.4.2019
3 E 3613, liite 3-8 lähtötiedot, khall 29.4.2019
4 E 3613, liite 14, vastineet, khall 29.4.2019
5 E 3613 selostus Sulan tp-alue I, khall 29.4.2019
6 E 3613, liite 13, Kaupan suuryksikkö, khall 29.4.2019
7 E 3613 liitteet 9-12, khall 29.4.2019
Asemakaavaehdotuksen jakaminen
Asemakaava on jaettu ehdotusvaiheessa osiin. Ensimmäisenä eteenpäin menevän
asemakaavan nimi on: Sulantyöpaikka-alue I, asemakaava ja asemakaavamuutos.
Asemakaava koskee Sulan koko kaava-alueen lounaisnurkkaa. Sulan työpaikka-alueen
asemakaava I kaavaehdotuksen sisältö ei ole oleellisesti muuttunut
kuntakehityslautakunnan 20.12.2017 § 168 hyväksymästä koko alueen
kaavaehdotuksesta.
Asemakaavaehdotukseen on tehty seuraavia muutoksia:
Kaava-alue on rajattu koskemaan ainoastaan lounaisnurkan korttelia 5524 (KM-5
ja KTY-25 korttelialueet) ja korttelia 5514 (TY-16 korttelialue) sekä osaa
suojaviheralueista (EV ja EV-7), katualueista ja maantien alueesta (LT).
Korttelin KTY-25 rakennusoikeutta on laskettu ja se on esitetty tehokkuusluvulla
e=0.40. Rakennusoikeuden määrä korttelinosassa on nyt 14 394 k-m² aiemman
16 000 k-m² sijaan.
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Merkintöihin on tehty pieniä teknisiä korjauksia, kuten kirjoitusvirheiden
oikaisuja.
Katujen nimistö on muutettu nimistötoiminkunnan 8.5.2018 kokouksen
mukaisesti:
Majavantie -> Sulankaari
Nutriankuja -> Sulanpää (kaava-alueen ulkopuolella)
Talttahampaankuja -> Sulanpolku (kaava-alueen ulkopuolella)
Kaavanumero on muuttunut 3535 -> 3613
Kaavan liiteaineisto on päivitetty vastaamaan paremmin supistunutta kaava-
aluetta.
Mitoitus
Koko kaava-alueen pinta-ala on 18,3 ha, josta korttelialuetta on n. 10,1 ha,
katualuetta n. 2,3 ha, maantien aluetta n. 3,9 ha ja suojaviheraluetta n. 2,0 ha.
Paljon tilaa vaativaa seudullista kauppaa kaava-alueelle muodostuu yhteensä 17 000 k-
m² ja tämän lisäksi KTY-kortteliin voi rakentaa kokonaisrakennusoikeuteen kuuluvana
enintään 3 000 k-m² tuotantoon liittyvää erikoistavarakauppaa.
KTY-25 -korttelin kokonaisrakennusoikeus 14 394 k-m² tehokkuusluvulla e=0.4.
Teollisuusrakennusten korttelialueen (TY-16) kokonaisrakennusoikeus on 6 007 k-m²
tehokkuusluvulla e=0.4.
Asemakaavan kokonaiskerrosala on 37 401 k-m². Käyttäen laskentaperiaatetta 1
työpaikka 100–200 kerrosneliömetriä kohden vastaa noin 185–370 työpaikkaa.
Kerrosalan suhde kaava-alueen alaan, eli aluetehokkuus on n. 0,20.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää:
hyväksyä laaditun Sulan työpaikka-alue I asemakaava ja asemakaavamuutoksen
ehdotuksen ja luonnosvaiheessa saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut
vastineet
asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 § mukaisesti
nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kari Friman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi, eikä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Kuntakehityslautakunta, 02.10.2019, § 119
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Puputti
petteri.puputti@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet
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1 H Kaavakartta 2000, KKL 2.10.2019
2 H OAS ja vastineet, liitteet 1-2, KKL 2.10.2019
3 H Lähtötiedot liitteet 3-9, KKL 2.10.2019
4 H Kartat liitteet 9-13, KKL 2.10.2019
5 H Luonnovaiheen vastineet liite 14, KKL 2.10.2019
6 H Ehdotusvaiheen vastineet, liite 15, KKL 2.10.2019
7 H Sulan tp-alue selostus KKL 2.10.2019
Kunnanhallitus päätti 29.4.2019 § 158 hyväksyä Sulan työpaikka-alue I
asemakaavaehdotuksen sekä kaavaluonnoksen mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut
vastineet, sekä asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville
muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä.
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pääasiassa kaava-alueen
rajaukseen, pohjaveden ja pilaantuneiden maiden huomioimiseen kaavamääräyksissä
sekä kaupan ohjaukseen. Muistutukset koskivat katuvarauksia, Amerinkujan
jatkamista ja tontille ajoa, Sulantien ja Tuusulan itäväylän eritasoliittymän
rakentamista sekä hulevesien viivytysrakenteiden mitoitusta ja maankäyttösopimuksia.
Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset nähtävilläolon jälkeen:
Kaava-alue rajausta on muutettu Korvenrannantien ja Tuusulan itäväylän
risteyksen kohdalla ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti
pv/ks –merkintää ja pv-34 merkintää on täsmennetty
saa-3 ja saa-5 merkinnät ovat lisätty EV-7 alueelle
Selostuksen liite numero 13, eli ”Sulan vähittäiskaupan seudullinen suuryksikkö”
on korvattu liitteellä ”Sulan alueella vireillä olevat vähittäiskaupan
asemakaavahankkeet”.
Kerrosalaan laskemattomien katosten osuus on rajoitettu 20 %:iin
rakennusoikeudesta.
Lastaus ja avovarastointialueiden aitauksen minimikorkeus on laskettu 2 m:stä
1,5 m:iin.
Rakennusalan rajoihin ja liittymäkieltoihin on tehty pieniä korjauksia
Kaavakarttaan ja selostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia
tekstin ja kappaleiden osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus:
hyväksyy laaditun Sulan työpaikka-alue I asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen sekä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet
ja esittää valtuustolle, että VALTUUSTO päättää hyväksyä Sulan työpaikka-alue I
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
valtuuttaa kuntasuunnittelupäällikön tekemään mahdollisia vähäisiä muutoksia
karttaliitteisiin, jotka tarkentuvat ennen asian kunnanhallitukseen vientiä.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.
Lautakunta päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti
kokouksessa.
Vesa Lundberg ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon intressijääviyden
vuoksi, ja poistui ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Tilalle saapui
henkilökohtainen varajäsen Lars Winqvist.

Kunnanhallitus, 14.10.2019, § 393
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Puputti
Liitteet

1 H Sulan tp-alue selostus khall 14.10.2019
2 H Kaavakartta 2000, khall 14.10.2019
3 H OAS ja vastineet, liitteet 1-2, khall 14.10.2019
4 H Lähtötiedot liitteet 3-9, khall 14.10.2019
5 H Kartat liitteet 9-13, khall 14.10.2019
6 H Luonnovaiheen vastineet liite 14, khall 14.10.2019
7 H Ehdotusvaiheen vastineet, liite 15, khall 14.10.2019
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä laaditun Sulan työpaikka-alue I asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen sekä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Sulan työpaikka-alue I asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 11.11.2019, § 146
Liitteet

1 H Sulan tp-alue selostus, valt 11.11.2019
2 H Kartat liitteet 9-13, valt 11.11.2019
3 H Ehdotusvaiheen vastineet, liite 15, valt 11.11.2019
4 H OAS ja vastineet, liitteet 1-2, valt 11.11.2019
5 H Lähtötiedot liitteet 3-9, valt 11.11.2019
6 H Kaavakartta 2000, valt 11.11.2019
7 H Luonnovaiheen vastineet liite 14, valt 11.11.2019
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Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä Sulan työpaikka-alue I asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 40
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Puputti
petteri.puputti@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sopimus asemakaavoituksen käynnistämiseksi, KoyTuusulan Nurmikko ja Tuusulan
kunta 18.11.2016, khall 3.2.2020
Lausuntopyyntö
Tuusulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2019 § 146 Sulan työpaikka-alue 1,
asemakaava ja asemakaavan muutoksen (asemakaava nro 3613).
Päätöksestä on valitettu. Valituskirjelmä on liitteenä. Helsingin hallinto-oikeus pyytää
lausuntoa valitukseen liittyen. Määräaika lausunnolle on 14.2.2020.
Valitus
Asemakaavavalituksen on jättänyt Kiinteistö Oy Hyrylän Nurmikko / Jyri Paavola,
kiinteistötunnus 858-401-2-123 MEIL.
Kiinteistö on osittain valituksen kohteena olevalla asemakaava-alueella.
Kiinteistö on mukana kokonaisuudessaan vireillä olevassa Sulantyöpaikka-alueen
asemakaavassa (nro. 3535).
Valituksessa hallinto-oikeudelta vaaditaan että
1. Asemakaava tulee kumota kuntalain tarkoittamalla tavalla muuten lainvastaisena ja
palauttaa kuntaan uudelleen valmistelua varten.
2. Kunta tulee velvoittaa korvaamaan valittajan asianajokulut hallinto-oikeudessa.
Valituksen perustelut
Valituksen perustelut ovat seuraavat:
Kaavapäätös on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen
Sula I kaavaa ei tule hyväksyä lainkaan, sillä se perustuu maankäyttösopimukseen
kunnan ja Bahiwera Oy:n kanssa. Kunnan ja Bahiwera Oy:n välinen
maankäyttösopimus rikkoo aiempaa suullista sopimusta Kunnan, Kiinteistö Oy
Hyrylän Nurmikon, Bahiwera Oy:n ja Kiinteistä Oy Amerintie 88 kanssa. Vuonna 2014
suullisesti sovitut maksuperiaatteet sovittiin silloisen kuntakehitysjohtaja Hannu

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020

3/2020

19 (47)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Haukkasalon kanssa koko Sulan työpaikka-alueen maanomistajien kesken. Tällöin oli
sovittuna, että maanomistajat rakentavat yhdessä kunnan kanssa silloin vielä
Majavatienä (hyväksytyssä asemakaavassa Sulankaari –niminen tie) tunnetun tien.
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että muille maanomistajille kuin kunnalle tulisi
rakennettavaksi n. 230 metriä tätä tietä. Tämä sopimus vastasi myös sitä sopimusta,
mitä kunta on tehnyt Sjöblomien perikunnan kanssa vuonna 2010 (Liite 5) ja joka
perustui vuonna 2007 kunnan valtuustoon hyväksymiin maankäyttösopimusten
periaatteille (Liite 6). Edelleen v. 2016 solmittu sopimus asemakaavoituksen
käynnistämiseksi Sjöblomien kanssa noudattaa aiemmin sovittuja ja päätettyjä asioita
(Liite 7). Sopimuksen pääasiallinen sisältö oli siis se, että maanomistajat maksavat
omille mailleen tulevan infran kustannukset eikä muuta rahallista korvausta makseta.
Nyt kunnan ja Bahiwera Oy:n kanssa sovitut ehdot ovat tälle kokonaisuudesta
erotetulle Sula l asemakaava-alueelle huomattavasti huonommat kuin 2014 kunnan ja
valittajan kanssa sovitut ehdot. Kun kunta tulee soveltamaan Meil -kiinteistön
omistajalle ja muille maanomistajille samoja epäedullisia sopimusehtoja (Liite 4,
ehdotus Meil-kiinteistölle) kuin Sula I osalta, johtaa se väistämättä
sopimusrikkomukseen aiemman, vuoden 2014 sopimuksen kanssa. Maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL) 12 a luku ei määrittele, että maankäyttösopimuksen tulisi olla
kirjallinen. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan suullinen sopimus
sitoo.
Vuonna 2010 kunta ja valittaja olivat neuvotelleet sopimuksen asemakaavoituksen
käynnistämiseksi (Liite 3). Tässä sopimusluonnoksessa oli periaatteena se, että
maankäyttösopimuksessa huomioidaan maanomistajan jo kunnalle tehdyt suoritukset
arvoltaan n. 0.5 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 lähetetyssä
maankäyttösopimusehdotuksessa (Liite 4) tätä jo maksettua erää ei huomioida enää
lainkaan. Tämän erän huomioon ottaminen tarkoittaisi sitä, että 2019
sopimusehdotuksen mukainen korvausmäärä 537.444 euroa vähenisi n. 37.444
euroon.
Tämä edellä kuvattu tilanne aiheuttaa maanomistajalle myös sellaista kohtuutonta
haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voitaisiin tai
olisi voitu välttää. Puolen miljoonan euron haitta on kohtuuton yksittäiselle
maanomistajalle. Kaavapäätös on MRL 54 §:n 3 momentin vastainen.
Kaava-alue on valituksenalaisen päätöksen mukaan jaettu osiin. Aiemmin
asemakaavan muutos koski laajempaa kaava-aluetta. Tämä tilanne oli käsillä vuonna
2014 kun valittaja oli edellä kuvatusti sopinut maksuperiaatteet silloisen
kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalon ja muiden Sulan työpaikka-alueen
maanomistajien kesken. Tällöin kaavaa oltiin viemässä eteenpäin maanomistajien
yhdenvertaisen kohtelun turvaavalla tavalla. Kunta on vastineessaan (kunnan Liite 15,
valituksen liite 2) todennut, että kaava-alue jaettiin sen vuoksi, että
sopimuskumppaneita oli useita. Tämä ei ole sellainen maankäytöllinen peruste, jolla
kaava-alueen pilkkomista osiin voisi perustella. Päätös on MRL 91 a §:n 2 momentin
maankäyttösopimusmenettelyä koskevan yhdenvertaisuuden vaatimuksen vastainen.
Alueen maanomistajia kohdellaan yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti, kuten
liitteistä 3-7 ja edellä kuvatusti ilmenee. Kaava-alueen pilkkominen osiin
sopimuskumppanien lukumäärän vuoksi ei ole myöskään sellainen MRL 54 §:n 3
momentin tarkoittama tilanne. jolla voisi perustella maanomistajalle aiheutuvaa
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kohtuutonta haittaa. Kaava-aluetta olisi voitu viedä kokonaisuutena eteenpäin
kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä.
On selvää, että kaavoitus on jaettu osiin sen vuoksi, että kunta voisi neuvotella yhden
maanomistajan kanssa kerrallaan, jolloin se voi hyödyntää kaavoitusmonopolinsa
tuomaa painostuselementtiä. Tällainen julkisen vallan käyttöön liittyvä
epäasianmukainen menettely ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tai hallintolain 6 §:n
hyvän hallinnon periaatteiden mukaista.
Toiseksi, asemakaava-alue ulottuu Meil -kiinteistön eteläreunan alueelle. Meil -
kiinteistön omistaja ei ole sopinut kunnan kanssa siitä, että asemakaava-alue, Sulan
työpaikka-alue I (Sula I), ulottuisi Meil -kiinteistön alueelle. Meil -kiinteistölle ei ole
tulossa Sula I asemakaavasta mitään hyötyä, joten asemakaavaa palvelevaa
katualuetta ei voi ulottaa Meil -kiinteistön puolelle. Meil -kiinteistön aluetta ei voi
alistaa palvelemaan toisten kiinteistön omistajien hyödyksi tehtävää asemakaavaa.
Asemakaavasta Sula l hyöty menee kunnalle itselleen ja yksityiselle. Bahiwera Oy:lle.
Päätös tulee kumota ja asia palauttaa valmisteltavaksi siten, ettei Sula l asemakaava-
alue ulotu osaksikaan Meil -kiinteistön puolelle tai vaihtoehtoisesti kiinteistön
omistajan kanssa tulee sopia asiasta.
Kolmanneksi, Meil -kiinteistön alueelle kaavoitetaan katualuetta, joka jatkaisi ilmeisesti
myöhemmin itään päin samassa linjassa. Kun asemakaavan jatkamisesta Sula I:n
alueelta itää ei ole mitään varmuutta, ei asemakaavan katualuetta tule tästäkään
syystä ulottaa Meil- kiinteistön alueelle.
Tuusulan kunnan lausunto
Tuusulan kunnan hallintosäännön 24 §:n 5 kohdan mukaan kunnanhallitus antaa
lausunnon valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo,
ettei valtuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava.
Tuusulan kunnan vaatimus
Kunta katsoo, että Sulan työpaikka-alue I, asemakaava ja asemakaavan muutos on
laadittu maankäyttö- ja rakennuslain sille asettamat vaatimukset täyttäen.
Ensisijaisesti valitus tule hylätä perusteettomana kokonaisuudessaan. Valitus
kohdistuu lähes yksinomaan asemakaavan yhteydessä laadittuun
maankäyttösopimukseen, joka ei liity nyt käsiteltävään asiaan, eli asemakaavan
hyväksymiseen.
Lisäksi valituksessa esitetty oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee hylätä. Oikeudenkäynti
ei ole johtunut viranomaisen virheestä hallintolainkäyttölain 74 § 2. mom.
tarkoittamalla tavalla.
Toiseksi Tuusulan kunta katsoo, että kyseessä on MRL 188 § 2. mom. mukainen
yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottava kaava, joten valitus tulee käsitellä
kiireellisesti. Kunnan velvollisuuksiin kuuluu luoda toimintaedellytyksiä
elinkeinoelämälle. Kaava-alueeseen kohdistuu kovaa kysyntää, sillä Tuusulassa on
akuutti pula työpaikka-tonteista. Alue sijoittuu kriittiselle paikalle olemassa olevan
asemakaava-alueen reunalle, joten valituksen alainen kaava-alue seisoo siten
tulppana muun alueen kaavoituksen loppuunsaattamiselle.
Suunnittelun tausta
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Sulan alueelle on laadittu Sulan osayleiskaava, joka on hyväksytty 5.12.2015.
Osayleiskaava on lainvoimainen. Osayleiskaavassa on esitetty tavoiteltu maankäyttö ja
katuverkon perusratkaisut. Alueen asemakaavoittaminen käynnistyi alkuvuodesta
2015 maanomistajien aloitteesta osayleiskaavoituksen ollessa vielä kesken.
Asemakaavan nimi on Sulan työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos
(nro 3535). Kaava-alue kattoi Fallbackantien, Korvenrannantien ja Tuusulan itäväylän
rajaaman alueen lähes kokonaisuudessaan. Alueen maanomistajien kanssa laadittiin
kaavoituksen käynnistämissopimukset. Kaavaluonnokset asetettiin nähtäville 16.3.
–21.4.2017 väliseksi ajaksi. Asemakaavaehdotus laadittiin luonnosvaihtoehdon 1.
pohjalta ja se hyväksyttiin kuntakehityslautakunnassa 20.12.2017. Tämän jälkeen
kaavaehdotus jäi neuvottelutauolle.
Ensimmäinen aluetta koskeva maankäyttösopimus valmistui ja hyväksyttiin
valtuustossa 13.5.2019. Maankäyttösopimuksesta ei jätetty valituksia ja sopimus sai
lainvoiman. Em. sopimus laadittiin Bahiwera Oy:n kanssa. Sulan työpaikka-alueen
asemakaava jaettiin osiin siten, että kunnan omistamat maa-alueet sekä Bahiwera Oy:
n sopimusalue lähti liikkeelle omana kaavaprosessinaan lähes kahden vuoden tauon
jälkeen. Muun alueen osalta neuvottelut olivat edelleen kesken ja etenivät hitaasti.
Kokonaisuudesta irrotetun kaava-alueen nimeksi tuli Sulan työpaikka-alue I,
asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 3613). Kaava-alueeseen kuului myös kapea
suikale kiinteistön Meil 858-401-2-123 eteläosasta, joka on osoitettu asemakaavassa
katualueeksi.
Sulan työpaikka-alueen asemakaava I asemakaavaehdotus hyväksyttiin
kunnanhallituksessa 29.4.2019, jonka jälkeen kaavaehdotus asetettiin nähtäville 16.5–
17.6.2019 väliseksi ajaksi. Sulan työpaikka-alue I asemakaava hyväksyttiin valtuustossa
11.11.2019. Kiinteistö Oy Hyrylän Nurmikko jätti asemakaavan hyväksymispäätöksestä
valituksen hallinto-oikeuteen.
Lausunnon perustelut
Valituksessa on toistuvasti viitattu Tuusulan kunnan ja Bahiwera Oy:n väliseen
maankäyttösopimukseen sekä valittajan kanssa laadittuihin keskeneräisiin
sopimusluonnoksiin. Nämä asiat eivät liity käsiteltävään asiaan. Valituksessa ei ole
esitetty mitään todellisia perusteita, etteikö Sulan työpaikka-alue I asemakaava ja
asemakaavan muutos täyttäisi sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuja
sisältövaatimuksia tai että kaavan valmistelussa olisi tapahtunut menettelyvirheitä tai
että kaavan hyväksymispäätös olisi muutoin lainvastainen. Valitus on siis täysin
aiheeton ja tulee hylätä.
Tuusulan kunnanhallitus tuo esille, että kunnan ja Bahiwera Oy:n välinen
maankäyttösopimus hyväksyttiin kunnan valtuustossa 13.5.2019 § 54, eikä
sopimuksesta tuolloin jätetty valituksia. Tämä maankäyttösopimus on lainvoimainen.
Valittajan mukaan kunta rikkoo valittajan ja kunnan välistä sanallista sopimusta, jonka
valittaja olisi valituksen mukaan tehnyt vuonna 2014 silloisen kuntakehitysjohtajan
kanssa. Tuusulan kunnanhallitus toteaa, ettei kaava-alueen kustannusten jakamisesta
tai maksuperiaatteista voi sopia suullisesti. Kuntakehitysjohtajalla ei ole tällaista
mandaattia. Maankäyttösopimusta ei myöskään voida tehdä suullisesti,
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maankäyttösopimukset hyväksyy aina valtuusto tai kunnanhallitus. Varsinaisen
maakäyttösopimuksen laatiminen ei tuolloin olisi ollut muutoinkaan maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan mahdollista, koska asemakaavaa ei oltu asetettu nähtäville.
MRL 91 b §
Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia
(maankäyttösopimus). Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia
kaavojen sisällöstä.
Maankäyttösopimus voidaan tehdä osapuolia sitovasti vasta kun alueen kaavaluonnos tai
ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusten tekemistä kaavoituksen
käynnistämisestä.
Oikeuskäytäntöä:
KHO 2006: 14 Kunnanhallitus oli hyväksynyt MRL 91 b.1 §:ssa tarkoitetun
maankäyttösopimuksen ennen kuin kaavaluonnos- tai ehdotus oli ollut julkisesti nähtävillä.
Maankäyttösopimus ei ollut MRL 91 b.2 §:n säännös huomioon ottaen osapuoliin nähden
sitova muutoin kuin kaavoituksen käynnistämistä koskevilta osiltaan. Sopimuksen
hyväksymistä koskevasta päätöksestä tehty valitus tutkittiin ja hylättiin. Äänestys 4-1.

Asemakaava on ollut luonnoksena julkisesti nähtävillä ensimmäisen kerran vasta 16.3-
21.4.2017.
Valittaja vetoaa valituksessaan useisiin hyväksymättömiin sopimusluonnoksiin.
Tuusulan kunta toteaa, ettei kunta ole tehnyt Meil-kiinteistön kanssa
maankäyttösopimusta. Maankäyttösopimuksesta on laadittu kunnan toimesta
ainoastaan alustava luonnos, joka on valituksen liitteenä. Valituksen liitteenä on myös
kaavoituksen käynnistämissopimuksen luonnos vuodelta 2010. Sopimus on siis
kymmenen vuotta vanha ja kyseistä sopimusluonnosta ei ole allekirjoitettu, eikä sitä
ole kunnassa hyväksytty tai edes käsitelty kunnan päätöksenteossa millään tavalla.
Luonnoksen alkuperästä ei myöskään ole tarkkaa tietoa.
Meil-kiinteistön kanssa on laadittu asemakaavoituksen käynnistämissopimus, joka on
allekirjoitettu 18.11.2016 (Liite 1) ja jonka olemassa oloa valittaja ei ole valituksessaan
tuonut esille. Tässä vuonna 2016 molemmin puolin hyväksytyssä sopimuksessa ei ole
mainintaa aiemmin laadituista suullisista sopimuksista tai maaomistajan jo kunnalle
tekemistä suoritteista. Lisäksi voidaan todeta, ettei Bahiwera Oy:n
maankäyttösopimus ole periaatteiltaan ristiriidassa Meil-kiinteistön
asemakaavoituksen (valittajan) käynnistämissopimuksen kanssa tai Bahiwera Oy:n
asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen kanssa.
On totta, että kiinteistöjen 858-401-2-204, 858-401-2-396, 858-401-2-133 ja 858-401-4-
143 omistajien (valituksessa Sjöblomien perikunta) kanssa on 30.12.2010 laadittu jo
lainvoimainen Sulan alueen yhteistyösopimus, jossa rakentamisen maksuperiaatteista
on alustavasti sovittu. Sittemmin samojen maanomistajien kanssa on laadittu
kaavoituksen käynnistämissopimus. Edellä mainitun yhteistyösopimuksen pohjalta ei
kuitenkaan ole laadittu ainoatakaan maankäyttösopimusta, mutta sopimuksen
pohjalta on käyty maankäyttöneuvotteluja. Laadittu yhteistyösopimus ei ole esteenä,
etteikö sopimusalueen ulkopuolella voitaisi tehdä sopimuksia kunnan normaalin
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käytännön mukaan maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Kaavoituksen
käynnistämissopimukset, maankäyttösopimukset tai muut sopimukset, joita solmitaan
maanomistajien kanssa, eivät ohjaa asemakaavan laadintaa eikä näin ole tapahtunut
ko. asemakaavankaan osalta.
Valituksessa väitetään, että kaavapäätöksestä aiheutuu valittajalle kohtuutonta
haittaa, jonka arvo on noin puoli miljoonaa euroa. Valittaja ei kuitenkaan ole millään
tavoin näyttänyt toteen, mistä tämä puolen miljoonan euron haitta muodostuu tai
miten se ylipäätään liittyy Sulan työpaikka-alue I asemakaavaan. Valittaja siis vetoaa
siihen, että vuoden 2010 sopimusluonnoksessa esitettyä seikkaa ei ole esitetty vuonna
2019 laaditussa sopimusluonnoksessa, joka ei edes koske valituksen alaisena olevaa
asemakaavaa. Nämä mahdolliset korvausasiat ratkaistaan maanomistajan kanssa
aikanaan laadittavassa maankäyttösopimuksessa, joka laaditaan kirjallisena ja joka
hyväksytään kunnanhallituksessa tai valtuustossa. Tästä päätöksestä asianomaisilla
on myös valitusmahdollisuus. Kunnan tavoitteena on laatia maankäyttösopimukset
kunnan maanpoliittisen ohjelman mukaisesti maanomistajien tasapuolisen kohtelun
periaatetta noudattaen.
Valittaja esittää, että asemakaava-alue on jaettu osiin väärin perustein ja siksi
lainvastainen. Sulantyöpaikka-alueen asemakaava (nro. 3535) asemakaava-alueeksi
laaja noin 90 ha. Olennaista on huomata, että asemakaava perustuu Sulan
osayleiskaavassa esitettyyn kokonaisratkaisuun. Osayleiskaavassa on esitetty mm.
alueen maankäyttö ja pääkatuverkko. Kaavoituksen alkuvaiheessa oli kuitenkin
tarkoituksenmukaista suunnitella alue laajempana kokonaisuutena mm. infran
toteuttamisen ja kaupanratkaisun osalta. Kun kokonaisratkaisu suunnittelun myötä
tarkentui, ei estettä kaava-alueen jakamiselle enää ollut. Asemakaava jaettiin osiin
vasta kun koko alueen kattava kaavaehdotus oli hyväksytty
kuntakehityslautakunnassa 20.12.2017. Uusi kaava-alue muodostaa
tarkoituksenmukaisen ja toimivan kokonaisuuden, eikä menettely ole millään tavoin
poikkeuksellinen tai aiheuta haittaa kaavan laatimiselle, kun alueen tuleva
kokonaiskuvakin on jo selvillä. Maanomistajien lukumäärä ei siis ole ainoa syy kaava-
alueen jakamiselle, mutta se on osasyy prosessin pitkittymiselle. Kunnalla on
kaavoitusmonopoli ja se voi kaavoittaa alueita parhaakseen katsomalla tavalla ja
parhaakseen katsomassa järjestyksessä. Kaava-alueen jakaminen ei ole maankäyttö-
ja rakennuslain tai hallintolain 6 §:n vastainen.
Lisähuomiona voidaan todeta, että kaava-alueen jakaminen osiin on huomioitu
valittajan itsensäkin allekirjoittamassa kaavoituksen käynnistämissopimuksessa,
kappale C.2.: Asemakaavaluonnoksen julkisen nähtävillä olon jälkeen on mahdollisesti
tarkoituksenmukaista jakaa kokonaiskaava-alue pienempiin osa-alueisiin, joita
kaavoitetaan erillisinä hankkeina.
Valituksen loppuosassa valittaja esittää, ettei asemakaavaa saa ulottaa hänen
omistamalleen alueelle, jos se ei hyödytä häntä tai siitä ei ole erityisesti sovittu.
Katuverkon sijoittamiselle asemakaavassa osoitettuun paikkaan on vankat perusteet
ja se palvelee myös valittajan itsensä omistaman alueen tulevaa maankäyttöä. Se että
juuri tästä osasta kaavaa ei juuri nyt ole erityistä hyötyä maanomistajalle, ei ole
esteenä sille, etteikö asemakaavoitusta olisi voitu viedä eteenpäin. MRL 94 §:n
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mukaan: Kun asemakaava hyväksytään alueelle, jolla ei ole ollut asemakaavaa, kunta saa
omistukseensa katualueen, joka ei sille ennestään kuulu, kiinteistönmuodostamislain
mukaisella kiinteistötoimituksella.
Kunta on velvollinen suorittamaan maanomistajalle korvausta asemakaavassa
osoitetusta kunnan omistukseen siirtyvästä katualueesta maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisesti. Kun maanomistajan maalle asemakaavoitetaan korttelialuetta, joka
nostaa maanarvoa, on kunnan tavoitteena sopia saadun hyödyn ja kustannusten
jakamisesta sekä eri osapuolien vastuista ja velvoitteista erikseen laadittavalla
kirjallisella maankäyttösopimuksella.
Lisäksi valittaja esittää, ettei Sulankaaren (ent. Majavantie) katuvarausta saa osoittaa
hänen mailleen, koska tien jatkumisesta itään ei ole varmuutta. Sulankaaren linjaus on
osoitettu Sulan osayleiskaavassa ja koko alueelle laaditussa Sulan työpaikka-alueen
asemakaavaehdotuksessa. Katuvarauksen kautta on kulku korttelin 5524
toimitilarakennusten korttelialueelle (KTY-25) sekä viereiselle puutarhamyymälälle.
Katualueen rajaus on tarkoituksenmukainen eikä sitä ole tarpeen muuttaa.
Tiivistelmä
Valitus kohdistuu lähes yksinomaa asemakaavan yhteydessä laadittuihin ja laatimatta
jääneisiin keskeneräisiin sopimuksiin, joihin ei valitusmahdollisuutta tässä yhteydessä.
Sulan työpaikka-alue I, asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu maankäyttö-
ja rakennuslain mukaisesti täyttäen sille maankäyttö- ja rakennuslaissa 54 §:ssä
asetetut sisältövaatimukset. Kaavan laadinnassa ei ole tapahtunut menettelyvirheitä ja
kaava-alue muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Asemakaavalla ei
myöskään aseteta maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta
rajoitusta tai aiheuteta muutakaan sellaista maankäyttö- ja rakennuslain 54 § 3. mom.
tarkoittamaa kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia
syrjäyttämättä voidaan välttää. Asemakaava täyttää myös maanomistajien
yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset.
Ensisijaisesti valitus oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen tulee hylätä perusteettomana
kokonaisuudessaan.
Toiseksi Tuusulan kunta katsoo, että kyseessä on MRL 188 § 2. mom. mukainen
yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottava kaava, joten valitus tulee käsitellä
kiireellisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi asemakaavasta tehdyn valituksen
antaa perusteluosan mukaisen lausunnon hallinto-oikeudelle toimitettavaksi
sekä vaatia valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisvaatimuksen
hylkäämistä
pyytää valituksen käsittelyn kiirehtimistä MRL 188 § 2. mom. mukaisesti, koska
kyse on yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavasta kaavasta
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Helsingin hallinto-oikeus
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§ 41
Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti, lausuntopyyntö
TUUDno-2020-71
Liitteet

1 Sote-erillisselvityksen loppuraportti, khall 3.2.2020
2 Lausuntopyyntö/vastaukset Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen
loppuraportista, khall 3.2.2020
Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun selvitys
toteutettiin syksyllä 2019. Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisen erillisratkaisun
perusteluja, reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja. Tarkasteltavia malleja olivat
Uudenmaan kuntien esittämä neljän vapaaehtoisen kuntayhtymän ja Helsingin
kaupungin muodostama vaihtoehto, lakisääteiset kuntayhtymät, Uudenmaan jako
useampaan itsehallintoalueeseen sekä Uusimaa yhtenä maakuntana, jonka alla
toimisi useampi sote-tuotantoalue aluelautakuntamallin mukaisesti.
Vaihtoehdoista perustuslain kannalta ongelmallisiksi todettiin kuntayhtymiin
pohjautuvat vaihtoehdot. Uusimaa yhtenä maakuntana puolestaan olisi muun maan
perusratkaisun mukainen, mutta sen hallittu toimeenpano olisi poikkeuksellisen
haastavaa alueen erityispiirteiden takia.
Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä esittää yhteisen
jatkovalmistelun pohjaksi itsehallinnollisiin alueisiin ja koko Uudenmaan maakunnan
kattavaan HUSiin pohjautuvaa mallia. Esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto
sekä pelastustoimi järjestettäisiin neljän itsehallinnollisen alueen ja Helsingin
kaupungin toimesta. Aluejaossa noudatettaisiin kuntien esittämää viiden alueen
aluejakoa eli Tuusula kuuluisi nykyiseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään
kuuluvien kuntien muodostamaan alueeseen. Myös erikoissairaanhoidon
järjestämisvastuu olisi ensisijaisesti alueilla. HUS:n toissijaisesta järjestämisvastuusta
säädettäisiin lailla.
Useamman itsehallintoalueen ratkaisu vastaisi pitkälti valtakunnallisen mallin
lähtökohtia. HUS toimisi tässä mallissa koko Uudenmaan alueella. Itsehallintoalueiden
ja HUSin työnjako linjattaisiin tarkemmin järjestämissopimuksessa, jonka
perusvaatimukset määriteltäisiin lainsäädännössä. Valtioneuvostolla olisi oikeus
määrittää sopimus, mikäli sairaanhoitopiiri ja itsehallinnolliset alueet eivät pääsisi
sopimukseen tai se ei täyttäisi säädettyjä kriteereitä. Kårkullan ja Etevan toiminta tulisi
ratkaista osana laajempaa sote-uudistuksen valmistelua.
Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt Uusimaa-PKS-Helsinki sote-
erillisselvityksen loppuraportista lausuntopyynnön ja pyytää vastaamaan
lausuntokyselyyn 26.2.2020 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
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vastata Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista esitettyyn
lausuntokyselyyn liitteen mukaisesti.
---
Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pekka Heikkinen esitti, että
lausuntokyselyn kohtaan 5, 9 ja 12 vastataan "kyllä pääosin". Ehdotus raukesi
kannattamattomana.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
vastata Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista esitettyyn
lausuntokyselyyn liitteen mukaisesti.
Tiedoksi
sosiaali- ja terveysministeriö (Lausuntopalvelu.fi- järjestelmän kautta)
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§ 42
Valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökset 2020
TUUDno-2019-2272
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hippeläinen
heli.hippelainen@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020 VM 30.12.2019, Khall
3.2.2020
2 Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2020 VM 30.12.2019,
Khall 3.2.2020
3 Päätös OKM 19.11.2019 Kansalaisopistojen vuoden 2020 valtionosuuden
perusteena käytettävien opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien
yksikköhinnan määrääminen, Khall 3.2.2020
4 Päätös OKM 1.11.2019 Museoiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat 2020, Khall
3.2.2020
5 Päätös OKM 1.11.2019 museoiden hyväksyminen valtionosuuden piiriin, Khall
3.2.2020
6 Päätös OKM 15.11.2019 Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat 2020, Khall
2.3.2020
7 Päätös OKM 19.11.2019 Lukiokoulutuksen yksikköhinnat sekä erityisten
koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2020,
Khall 3.2.2020
Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden
2020 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi
muutoksenhakua varten.
Tuusulan kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sisältää verotuloihin perustuvan
valtionosuuden tasauksen) vuodelle 2020 on 20 219 255 euroa (TA2020 20 102 995
euroa), josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on -9 744 577 euroa
(TA2020 -9 713 227 euroa).
Aiemmista vuosista poiketen vuonna 2020 kunnille maksettavat verotulomenetysten
korvaukset erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta. Uudistus yksinkertaistaa
valtionosuusjärjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä. Tuusulan verotulomenetysten
korvaus vuodelle 2020 on 11 676 129 euroa (TA2020 11 738 466 euroa).
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä
annetussa laissa tarkoitettu rahoitus on -3 244 186 euroa (TA2020 -3 459 540 euroa).
Näin ollen vuoden 2020 vahvistetut valtionosuudet sekä verotulomenetysten
korvaukset ovat yhteensä 28 651 198 euroa (TA2020 28 381 921 euroa).
Kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot eivät ole valtionosuuksia, mutta ne
suoritetaan kunnalle valtionosuuksien yhteydessä. Vuodelle 2020
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kotikuntakorvaustulot ovat 2 664 010 euroa (TA2020 2 671 923 euroa) ja
kotikuntakorvausmenot ovat -1 648 236 euroa (TA2020 -1 653 132 euroa).
Valtiovarainministeriön sekö opetus- ja kulttuuriministeriön edellä mainitut päätökset
ja niiden laskentaperusteet ovat käytettävissä olevien tietojen perusteella oikeat.
Päätöksistä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle kolmen
kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
tyytyä ministeriöiden valtionosuuspäätöksiin
merkitä päätökset tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
talouden ohjaus, sivistys-toimialue
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Kunnanhallitus, § 165,29.04.2019
Valtuusto, § 59,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 43, 03.02.2020
§ 43
Rosenqvist Ulla, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kunnanhallituksen varajäsenen
valinta
TUUDno-2019-724
Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 165
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Hallintosäännön 8.1 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 13 jäsentä eli
puheenjohtajana toimiva pormestari, varapuheenjohtajina toimivat
apulaispormestarit ja 10 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kuntalain 32.1 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi. Nykyisten jäsenten toimikausi pormestaria ja
apulaispormestareita lukuunottamatta päättyy 31.5.2019.
Kuntalain 73.1 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seuraavaa:
”Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei
kuitenkaan:
1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.”
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Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
”Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä;
3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön;
4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”
Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain
4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta
johdu.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari ja
varapuheenjohtajina apulaispormestarit
valita apulaispormestareista kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Mika
Mäki-Kuhnan ja 2. varapuheenjohtajaksi Jussi Salosen
valita kunnanhallitukseen kymmenen (10) jäsentä ja heille sekä pormestarille ja
apulaispormestareille henkilökohtaiset varajäsenet (13) toimikaudeksi 1.6.2019-
31.5.2021
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 13.05.2019, § 59
Ehdotus
Valtuusto päättää
todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari ja
varapuheenjohtajina apulaispormestarit
valita apulaispormestareista kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Mika
Mäki-Kuhnan ja 2. varapuheenjohtajaksi Jussi Salosen

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020

3/2020

32 (47)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

valita kunnanhallitukseen kymmenen (10) jäsentä ja heille sekä pormestarille ja
apulaispormestareille henkilökohtaiset varajäsenet (13) toimikaudeksi 1.6.2019-
31.5.2021
Päätös
Valtuusto päätti
hyväksyä ehdotuksen ja päätti kunnanhallituksen kokoonpanoksi toimikaudella
1.6.2019-31.5.2021 seuraavaa:
Jäsenet
Lindberg Arto, pj
Mäki-Kuhna Mika, 1. varapj
Salonen Jussi, 2. varapj
Heikkilä Satu
Heikkinen Pekka
Huuhtanen Pasi
Lappalainen Annika
Mattila Pentti
Mäensivu Karita
Reinikainen Tuija
Riola Jouko
Salmi Lilli
Väänänen Elina

Henkilökohtaiset varajäsenet
Kuusisto Päivö
Simola Sakari
Friman Kari
Rosenqvist Ulla
Palvas Liisa
Sipiläinen Johanna
Huusko Outi
Nyman Ari
Koivunen Aila
Seuna Veikko
Nordström Katja
Laitinen Sarianna
Peltonen Jani

Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 43
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Satu Heikkilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen valittu Ulla
Rosenqvist on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa ko. luottamustoimesta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Ulla Rosenqvistille eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä
valita Satu Heikkilälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 136,07.10.2019
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 6,28.01.2020
Kunnanhallitus, § 44, 03.02.2020
§ 44
Maksuton aamupalakokeilu Tuusulan kouluissa, aloite
TUUDno-2019-2002
Valtuusto, 07.10.2019, § 136
Liisa Palvas esitti seuraavan Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen:
"Tuusulan Puolesta-valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että Tuusulan
kunta selvittää mahdollisuutta maksuttomaan aamupalaan Tuusulan kouluissa 1.-9.-
luokkalaisille.
Aamupalan tärkeys ja vaikutus lapsen ja nuoren fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen
tunnistetaan. Vaikutus ei ole pelkästään oppilaalle itselleen koulutyötä tukevaa, vaan
myös oppimisympäristön työskentelyrauhan ja viihtyisyyden kannalta vaikutus on
suuri. Maksuton aamupala on myös tukipalvelu kodin suuntaan auttaen niitä
oppilaista, joille aamupala, tai ruokailu ylipäätään ei ole säännöllistä. Aamupalan
syömisen on huomattu jopa edistävän lounaan syöntiä, kun aamiaista aloitettiin
tarjoamaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville.
Oppilaiden ja esim. aamupalaan osallistuvan koulun oppimisen tukihenkilöstön
kohtaaminen yhteisellä ajalla luo vuorovaikutusta ja toimii ennaltaehkäisevästi
syrjäytymisen ja muiden haasteiden tunnistamisessa. Toimintaa voidaan kehittää
myös kunnan osallisuus-alustalla, ja kutsua esim. koulun oman henkilöstön avuksi
alueen kehittämisverkoston toimijoita.
Maksutonta aamupalaa on kokeiltu Lahdessa, laajentuen jo useampaan kouluun, sekä
Joensuussa ja Jyväskylässä. Aamupala voitaisiin tarjota alkuun kokeiluna esim.
lukukauden ajan parissa koulussa. Saadun kokemuksen myötä jatkoa ja toiminnan
laajentamista voidaan harkita. Kokeilun rahoittamiseksi pyydämme selvittämään,
olisiko esim. Opetushallituksesta haettavissa soveltuvaa apu- tai hankerahaa, tai
löytyykö kokeilun rahoitukseen kolmannen sektorin toimijaa.
Maksuton aamupala on erinomaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, soveltuen
Tuusulan kunnan strategiaan ja tahtoon löytää uusia tapoja toimia, sekä on osa
Tuusulan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväkenttää."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 28.01.2020, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Hanski
Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:
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Ehdotettu maksuton aamupala kaikkiin Tuusulan peruskouluihin vaatii erilaisia
pilotteja, jotta saadaan selville tarkka kustannustaso, aamupalan tarjoamisen kysyntä,
työntekijäresurssien oikeanlainen taso sekä maksuttoman aamupalan
kohdentamiseen liittyvät tekijät. Tässä vastauksessa kuvataan kolme erilaista
vaihtoehtoa tarjota maksutonta aamupalaa oppilaille. Vaihtoehdot 1 ja 2 tarjotaan
kaikille halukkaille. Vaihtoehdossa 3 maksuton aamupala tarjotaan tarkkaan
kohdentaen suurimmassa syrjäytymisvaarassa oleville oppilaille.
Raaka-aineiltaan edullisin vaihtoehto olisi tarjota aamupalaksi kaurapuuroa, jonka
kustannukset olisivat pelkän puuron raaka-aineiden suhteen noin 500 000 €, mikäli
aamupuuro tarjotaan jokaiselle oppilaalle jokaisena kouluaamuna. Tämä raaka-
ainekustannus ei kata edes maitolasillista, ja kun henkilöstön lisäyksistä aiheutuvat
kustannukset otetaan huomioon, nouseekin hinta jo 1,5 miljoonan euron luokkaan
vuositasolla. Puuroaamiaista ei ole mahdollista tarjota kaikilla kouluilla, sillä joissakin
kouluissa ei ole ruoanvalmistuslaitteistoa eikä henkilökuntaa paikalla aamupala-
aikaan. Puuron kuljettaminen kuumana keskuskeittiöltä näihin kohteisiin päivittäin
ennen koulun alkua ei ole nykyisen ruokakuljetussopimuksen puitteissa mahdollista.
Aamupalaksi voidaan toki tarjota muutakin kuin puuroa. Kylmänä tarjottavat
aamupalat (jogurtti, rahka, leipä esimerkiksi) eivät sido aamusta henkilökuntaa
samalla tavalla kuin puuroaamiaisen järjestäminen. Näissä aamupalavaihtoehdoissa
raaka-ainekustannus saattaa nousta moninkertaiseksi puuroaamiaiseen verrattuna.
Aamupalan tarjoaminen aiheuttaa jokaisessa vaihtoehdossa kustannuksia, joita syntyy
raaka-ainehankinnoista, henkilöstöresurssin lisäämisestä, lisääntyvästä astiahuollosta
tai vaihtoehtoisesti kertakäyttöastioiden käyttämisestä. Aamiaisesta koituvat
kustannukset eivät ole ainoa haaste aamupalan järjestämisessä. Osaavan
keittiöhenkilökunnan saamisessa on suuria haasteita. Henkilöstöresurssin
lisäämistarve on yhtä keittiötä kohden niin pieni, että henkilökuntaa ei tulla saamaan
ainoastaan aamupala tarvetta varten. Olisi myös pohdittava, asettaako suppean
aamupalan tarjoaminen pienissä kyläkouluissa opiskelevat oppilaat eriarvoiseen
asemaan kuin suurilla kouluilla runsaampaa aamupalaa nauttivat toverinsa.
Ehdotamme kokeilua kolmella suurella koululla kolmesta erilaisesta
aamupalavaihtoehdosta. Ehdotamme kokeilujen ajoittamista syyslukukaudelle 2020
alkaen koulun alusta ja jatkuen syyslomalle saakka. Kevät 2020 on haastava jakso
kokeilun kannalta, sillä keväälle osuu paljon ”rikkonaisia” työviikkoja ja keväälle on
sovittu erilaisia teemapäiviä. Syksylle 2020 on mahdollista järjestää pidempi
kokeilujakso, josta saadaan todenmukaisempaa tietoa aamupalan järjestämisen
kustannuksista ja todellisista vaikutuksista. Kokeilujen avulla pystymme arvioimaan
kunkin aamupalavaihtoehdon todellisia kustannuksia ja päättämään, pystyykö kunta
tarjoamaan aamupalaa oppivelvollisille asukkailleen.

Kokeilukohteet ja kokeiltavat aamupalat
Kokeilu 1. Tarjolla on kaurapuuroa ja lasillinen rasvatonta luomumaitoa. Aamupala
on suunnattu ensisijaisesti yläkouluikäisille oppilaille, ja aamupalalle osallistuminen
on vapaaehtoista. Aamupuuro tarjolla kouluaamuina klo 7.45-8.30 linjastosta.
Ruokailun valvonta kuuluu opettajalle tai koulunkäynninohjaajalle.
Kohdentamisen indikaattorit kouluterveyskyselystä:
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Ei syö aamupalaa päivittäin
Ei syö koululounasta päivittäin
Kokemus koulu- ja luokkayhteisöön kuulumisesta alhainen
Mahdollisuudet:
aamupala tarjoaa mahdollisuuden opettajan ja oppilaan kohtaamiselle heti
aamulla oppituntien ulkopuolella
Kokeilun pohjalta olisi mahdollista laajentaa puuroaamiaisen tarjoamista
isoimmille kouluille
Riskit/haasteet:
Aamupalaa ei voida toteuttaa jokaisella koululla, koska henkilökuntaa ei ole
paikalla kaikissa keittiöissä heti aamulla
aamupalaa ei voida valmistaa jokaisella koululla, koska kaikissa keittiöissä ei ole
ruoanvalmistuslaitteistoa
Ovatko oppilaat tasa-arvoisessa asemassa, jos kaikille ei tarjota mahdollisuutta
aamupalaan?
Aiheuttaa tarpeita lisätä henkilöstöresurssia koulun keittiöllä 1-1,5h/ pvä/koulu.
Ruokapalveluilla on haasteita saada henkilökuntaa, vaikka lisärahoitusta
löytyisikin.
Jos aamupala on vapaaehtoinen, on menekkiä vaikea ennustaa ja ruokahävikin
hallinta äärimmäisen haastavaa
Jos ei käytetä kertakäyttöisiä astioita, aiheuttaa aamupalan tarjoaminen
ylimääräisiä astiahuoltotarpeita ja lisää kustannuksia.
Jos käytetään kertakäyttöisiä astioita, syntyy paljon kartonkijätettä.
Kertakäyttöastioiden käyttäminen ei ole vastuullista toimintaa pitkällä aikavälillä
ja nostaa kustannuksia.
Ylimääräinen siivouskierros
aiheuttaa tarpeen ylimääräiselle siivouskierrokselle ruokasalissa aamulla
Kustannukset isossa yksikössä puuroaamiaisesta /kerta
raaka-aineet noin 1 €/oppilas
arvio oppilaista noin 100
siivouskustannukset (linjasto, pöydät, lattia siivotaan ennen lounasta erikseen)
2h keittiötyötä
Kokeilu 2. Aamupalaksi noudettavissa näkkileipää ja kasvirasvalevitettä, juustoa ja
maitoa koulun ruokasalista. Tarjolla klo 7.45-8.30 kouluaamuina. Ruokailun valvonta
kuuluu opettajalle tai koulunkäynninohjaajalle.
Kohdentamisen indikaattorit kouluterveyskyselystä:
Ei syö aamupalaa päivittäin
Ei syö koululounasta päivittäin
Kokemus koulu- ja luokkayhteisöön kuulumisesta alhainen
Mahdollisuudet:
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Ei sido henkilöstöä, eikä aiheuta tarvetta lisätä henkilöstöresurssia
Biojätteen määrä vähäistä
Ei vaadi suurta astiaresurssia
Ei vaadi astiahuoltoa
Valvontaa ei tarvita.
Mahdollista toteuttaa jokaisella koululla.
Kustannukset maltilliset.
Ei leimaa palvelun käyttäjää, koska on omatoimisesti ja diskreetisti otettavissa.
Siivouskierros
Riskit:
Ilkivalta, jos ei valvontaa
Oppilaan ja aikuisen kohtaamista ei tapahdu, jos paikalla ei ole opettajaa/muuta
koulun henkilökuntaa
aiheuttaa tarpeen ylimääräiselle siivouskierrokselle ruokasalissa aamulla
Kustannukset isossa yksikössä näkkäriaamiaisesta /kerta
raaka-aineet noin 0,60 €/oppilas
arvio oppilaista noin 100
siivouskustannukset (linjasto, pöydät, lattia siivotaan ennen lounasta erikseen)
1 h keittiötyötä
Kokeilu 3. Tarjolla edellisenä päivänä valmistettu kylmä aamupalatuote. Aamupala
saattaa olla esimerkiksi leipää, rahkaa, tuorepuuroa tai smoothie. Syödään yhdessä
nuorisotyöntekijän/oppilashuoltahenkilöstön edustajan/erityisistä opetusjärjestelyistä
vastaavan opettajan tms. kanssa, työntekijän kutsumana. Tarjolla koulun ruokasalissa
klo 7.45-8.30 kouluaamuina.
Kohdentamisen indikaattorit kouluterveyskyselystä:
Tässä vaihtoehdossa on kyse vahvimmasta syrjäytymisen ehkäisyn toimesta.
Tämä vaihtoehto sopisi koulua käymättömien oppilaiden tueksi tai muista syistä
suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden tueksi.
Kouluterveyskyselyn indikaattorit koulun valinnassa
Tyytyväisyys elämään alhainen
Kokemus luokka- ja kouluyhteisöön kuulumisesta alhainen
Kokemus päivittäisten tekemisten merkityksellisyydestä alhainen
Tuntee itsensä yksinäiseksi tai ei ole läheisiä ystäviä
Kokemus mahdollisuudesta keskustella koulun aikuisten kanssa alhainen
Koulu-uupumus, opintojen merkityksen vähentyminen
Kouluterveyskyselyn indikaattoreiden lisäksi/sijaan pilottikoulun valinta voidaan
tehdä yhdessä kasvun ja oppimisen tuen henkilöstön ja
oppilashuoltahenkilöstön kanssa. Tässä vaihtoehdossa tärkeää on kohdentaa
rajattu kokeilu sellaiseen kouluun, jossa on keskimääräistä enemmän erityisiä
opetusjärjestelyjä.
Mahdollisuudet:
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aamupala tarjoaa mahdollisuuden nuorisotyöntekijän ja oppilaan kohtaamiselle
Mahdollistaa monipuolisemman aamupalatarjonnan
Riskit/haasteet:
Aamupalaa ei voida toteuttaa jokaisella koululla, koska henkilökuntaa ei ole
paikalla kaikissa keittiöissä heti aamulla
aamupalaa ei voida valmistaa jokaisella koululla, koska kaikissa keittiöissä ei ole
ruoanvalmistuslaitteistoa ja ruoanvalmistustaitoista henkilökuntaa
Ovatko oppilaat tasa-arvoisessa asemassa, jos kaikille ei tarjota mahdollisuutta
aamupalaan?
Korkeat raaka-ainehinnat verrattuna muihin kokeiluihin
Aiheuttaa tarpeita lisätä henkilöstöresurssia koulun keittiöllä 1-1,5h/ pvä/koulu
(aamupalan valmistus). Ruokapalveluilla on haasteita saada henkilökuntaa,
vaikka lisärahoitusta löytyisikin.
Nuorisotyön resurssit/oppilashuollon resurssit?
Jos ei käytetä kertakäyttöisiä astioita, aiheuttaa aamupalan tarjoaminen
ylimääräisiä astiahuoltotarpeita ja lisää kustannuksia.
Jos käytetään kertakäyttöisiä astioita, syntyy paljon kartonkijätettä.
Kertakäyttöastioiden käyttäminen ei ole vastuullista toimintaa pitkällä aikavälillä
ja nostaa kustannuksia.
aiheuttaa tarpeen ylimääräiselle siivouskierrokselle ruokasalissa aamulla
Kustannukset isossa yksikössä edellisenä päivänä valmistetusta kutsuaamiaisesta
/kerta
raaka-aineet noin 1,5-2 €/oppilas
arvio oppilaista noin 20
siivouskustannukset (linjasto, pöydät, lattia siivotaan ennen lounasta erikseen)
2h keittiötyötä
Koonti
Maksuttoman aamupalan tarjoaminen kaikille kunnan perusopetusikäisille oppilaille
vaatii erilaisia pilotteja, joiden perusteella ratkaistaan mahdollisuus laajentaa kokeilua.
Mikäli valtuusto hyväksyy tässä ehdotetut kokeilut, ne toteutetaan syksyn 2020 aikana.
Tähän ei ole varattu erillistä rahoitusta, ja erityisesti pilottien jälkeinen mahdollinen
laajempi aamupalan tarjoaminen kouluissa vaatii myöskin lisäresursointia.
Maksuttoman aamupalan tarjoamisessa yksi tärkeimpiä tavoitteita on aamupalan
kohdentuminen niille oppilaille, jotka sitä tarvitsisivat. Kokeilujen perusteella
kiinnitetään kustannusten lisäksi huomiota myös tähän puoleen.
Kaikille järjestettävän aamupalan kustannukset ovat suuret, joten näemme
tarkoituksenmukaisemmaksi käyttää mahdollinen taloudellinen panostus
mieluummin opetuksen resursseihin pääosin henkilöstöön ja heidän koulutukseensa.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
antaa asiaselostuksessa olevan selvityksen valtuutettu Liisa Palvaksen
esittämään Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän aloitteeseen
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 7.10.2019 Liisa
Palvaksen esittämä Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän aloite katsotaan tulleen
käsitellyiksi.
Päätös
Lautakunta päätti yksimielisesti ehdottaa vaihtoehto 3 mukaista aamupalakokeilua
yhden koulun osalta ensi syksyn aikana.
Muilta osin lautakunta päätti hyväksyä asian päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 44
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Hanski
kirsi.hanski@tuusula.fi
ruokapalvelupäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Liisa Palvaksen 7.10.2019 § 136 esittämän Tuusulan
puolesta valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.
---
Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Tuija Reinikainen esitti, että asia
palautetaan uudelleen valmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Tiedoksi
sivistystoimiala
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Valtuusto, § 135,07.10.2019
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 7,28.01.2020
Kunnanhallitus, § 45, 03.02.2020
§ 45
Aktiivinen ilmastopäivä lakkoilun sijaan Tuusulan kouluissa, aloite
TUUDno-2019-2001
Valtuusto, 07.10.2019, § 135
Johanna Sipiläinen esitti hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan
aloitteen:
"Tuusulan Perussuomalaiset esittävät, että Tuusulan peruskouluissa
llmastolakkopäivä käytettäisiin lakkoilun sijaan llmastopäivänä .
llmastopäivänä lapset voisivat istuttaa puita. Puiden istutus on tehokkain ja helpoin
tapa poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. llmastopäivänä voisi kouluissa lisäksi järjestää
teemaan sopivia työpajoja ja vaikka tutustumiskäyntejä eri kohteisiin.
llmastopäivä huomioisi näin paremmin pieniäkin peruskoululaisia lakkoilun sijaan ja
antaisi koululaisille enemmän ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksesta.Samalla
Tuusula toimisi malliesimerkkinä muille kunnille, kuinka ottaa aktiivinen ja
käytännöllinen ote llmastopäivään."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 28.01.2020, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Torvinen, Katja Elo
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:
Tuusulan Perussuomalaisten esitys Ilmastolakkopäivän sijaan toteutettavasta kunnan
oman ilmastopäivästä on mahdollinen, mutta vaatii usean eri yhteistyötahon toimia ja
valmistelua.
Ilmastolakkoon osallistumisesta päätöksen tekee yksittäisen oppilaan kohdalta
oppilaan huoltaja. Oppilaan huoltajan velvollisuus on huolehtia, että oppilas osallistuu
annettuun opetukseen. Mikäli huoltajat näkevät ilmastolakkoon osallistumisen
tärkeänä, he hakevat lapselleen tuon päivän vapaaksi koulusta. Silloin vastuu tuon
päivän opinnoista ja valvonnasta siirtyy huoltajille.
Ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien erilaisten näkökulmien, ilmiöiden ja
vaikuttamisen mahdollisuuksien oppiminen on keskeinen osa tulevaisuuden elämään
kasvamista ja kasvattamista. Siksi päiväkodeissa, kouluissa ja lukiossa on tärkeää
huomioida lasten ja nuorten tarve saada ilmastonmuutoksesta asiallista oikeaa
tietoa.
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Lasten ja nuorten kasvatusta ja koulusta ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelmat, ja
opetussuunnitelmat, jotka osaltaan ohjaavat päiväkotien ja koulujen henkilöstöä
viemään kestävän kehityksen teemoja eteenpäin yksiköissä. Kestävään kehitykseen ja
sitä kautta ilmastonmuutokseenkin liittyviä aiheita ja teemoja sisältyy useiden
oppiaineiden tavoitteisiin. Lisäksi opetussuunnitelman yleiseen osaan on kirjattu
arvoperustaan useita yleisiä tavoitteita, joiden tarkoituksena on kasvattaminen
globaaliin kansalaisuuteen.
Ilmastopäivän tai esimerkiksi ilmastoviikon järjestäminen vaatii laajana toteutuksena
usean toimialan yhteissuunnittelua ja yhteistoteutusta. Koulut voivat järjestää omia
teemapäiviään vapaasti ja tämä on toivottavaa. Tätä kokonaisuutta voidaan
huomioida tulevina vuosina osana lukuvuosien suunnittelua ja kehittämiskohteiden
valintaa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
antaa asiaselostuksessa olevan selvityksen valtuutettu Johanna Sipiläisen
esittämään Tuusulan Perussuomalaiset -valtuustoryhmän aloitteeseen
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 7.10.2019 Johanna
Sipiläisen esittämä Tuusulan Perussuomalaiset -valtuustoryhmän aloite
katsotaan tulleen käsitellyiksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 45
Valmistelija / lisätiedot:
Markus Torvinen, Katja Elo
markus.torvinen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi
opetuspäällikkö, oppimisen koordinaattori
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Johanna Sipiläisen 7.10.2019 § 135 esittämän Tuusulan Perussuomalaiset
-valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 46
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Kansliapäällikkö
muu päätös:
§ 4 Avain Asumisoikeus Oy, Jussilantie 1, peruskorjaushankkeen
korkotukilainahakemuksen puoltaminen, 24.01.2020
§ 5 Avain Asumisoikeus Oy, lausunto Jokelan Opintie 12-14 perusparantamisen
korkotukilainahakemuksesta, 24.01.2020
Talousjohtaja
§ 7 Palkkatukityöllistettävien palkkaaminen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään ja
palkkauskulujen laskuttaminen kunnalta vuonna 2020, 22.01.2020
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 8 Kassalainan nostaminen, 27.01.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:
n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 47
Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä
asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:
Tekninen lautakunta 21.1.2020
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 21.1.2020
(otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 48
Ilmoitusasiat
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Kuntaliitto
Kutsu kuudenteen Suomalais-venäläiseen ystävyyskuntakongressiin 6. - 10.6.2020
Zavidovossa ja Tverissä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
21.1.2020: Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Uudenmaan
Elykeskuksen (L) hankkeesta Maantie 152 välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä
Työllisyyskatsaus 12/2019
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
27.1.2020: Päätös Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan 3.5. mukainen
selvitys, Vantaa
Helsingin seudun liikenne, hallitus
21.1.2020: Liikennöintisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 - 2021
Kokouskutsuja
Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 26.2.2020
Oy Apotti Ab, omistajakokous 12.2.2020
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 27.1.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 21.1.2020
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta 6.2.2020
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, yhtymähallitus 6.2.2020
Pöytäkirjoja
HSL tarkastuslautakunta 16.1.2020
HSL hallitus 21.1.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 21.1.2020
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 49
Muut asiat
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluverkkosuunnitelman laatimisen
aikataulu
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§40, §41, §42, §43, §44, §45
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

