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§ 178
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 179
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Ulla Rosenqvist ja Lilli Salmi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 160,29.04.2019
Kunnanhallitus, § 180, 06.05.2019
§ 180
Kunnantalon väistötilat
TUUDno-2019-865
Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 160
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Valtuusto 29.5.2017 § 88
Ehdotus
Valtuusto päättää
- hyväksyä ehdotuksen, jossa päätetään luopua kunnantalon peruskorjaamisesta ja
jatkossa kunnantalolle budjetoidaan ylläpitokorjauksia ja mahdollisia toiminnan
tehostamisen edellyttämiä muutostöitä varten tilakeskukselle noin 60.000-100.000 e
/vuosi, kunnes on löydetty uusi ratkaisu Tuusulan kunnan toimitiloiksi
- valtuuttaa kuntakehityksen ja tekniikan toimialan käynnistämään teoreettisen
tilatarpeen laadinnan sekä sijaintivaihtoehtojen ja pysäköintitarpeen selvityksen
-

valtuuttaa tilakeskuksen hakemaan nykyisen kunnantalon purkulupaa.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Kunnanhallitus 29.4.2019
Tuusulan kunnantalossa on jo pitkään ollut sisäilmaongelmia. Ongelmien syitä on
selvitetty tutkimuksin jo ainakin vuodesta 2007 alkaen. Selvitysten ja tutkimusten
perusteella kunnantalolle on tehty useita korjaustoimenpiteitä.
Aiempien selvitysten perusteella valtuusto päätti kokouksessaan 29.5.2017 § 88, että
kunnantalon peruskorjaamisesta luovutaan ja rakennukselle haetaan purkulupaa.
Tavoitteena oli siirtää kunnantalon toiminnot muuhun kiinteistöön. Sen jälkeen
valtuusto on kokouksessaan 12.11.2018 § 125 linjannut, että Hyrylän keskustaan
toteutetaan liikekeskus, johon tulee myös kunnan tarpeisiin toimistotiloja (”
kunnantalo”). Kunnantalon korvaavat toimistotilat valmistuvat aikaisintaan kolmen
vuoden päästä.
Kunnantalon henkilöstöltä on tullut syyskaudella 2018 sisäilman aiheuttamia
oireilmoituksia aiempaa enemmän. Sen vuoksi tilasimme tammikuussa 2019
asiantuntijalausunnon kunnantalon sisäilmatilanteesta ja kunnantalon
soveltuvuudesta työtilaksi. Lausunto pyydettiin maan yhdeltä johtavista
asiantuntijoista, työterveyshuollon erikoislääkäri, professori Tuula Putukselta.
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Tuula Putus tutustui kunnantalosta runsaan kymmenen vuoden aikana tehtyihin
selvityksiin ja korjaustoimenpiteisiin. Putus antoi kirjallisen lausuntonsa 22.2.2019
(täydennetty 11.4.2019).
Putus toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: ”Tehtyjen tutkimusten ja kyselyjen
mukaan kunnantalon rakennuksessa on vakava ja hyvin pitkäkestoinen
sisäilmaongelma, joka on aiheuttanut henkilöstölle terveyshaittoja, ts. terveyteen
kohdistuneet riskit ovat jo toteutuneet ja henkilöitä on jouduttu siirtämään muihin
tiloihin. Rakennus on tyypillinen moniongelmainen kohde, jossa on vaurioita sekä
katto-, seinä että lattiarakenteessa. Rakennuksessa on sekä tapahtunut vesivahinkoja
ja niiden aiheuttamia mikrobivaurioita ja myös muita, ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia.
Lisäksi kohteessa on rakentamisajankohdalle tyypillisiä riskirakenteita, joiden riskit
kosteusvaurion osalta ovat toteutuneet katon, seinien, kellaritilojen sekä paikoin myös
henkilöhuoneiden seinä- ja lattiarakenteiden osalta. Rakenteissa on
epäjatkuvuuskohtia, rakoja sekä halkeamia, joista sekä vesi että epäpuhtaudet
pääsevät eristevillatilaan ja sieltä leviämään rakennuksen sisään. Olosuhteita on
pahentanut puutteellisesti toimiva ilmanvaihto ja ilmanvaihtojärjestelmän
alipaineisuus, epäpuhtaudet, pölyt ja kuidut.”
Putus toteaa lausuntonsa johtopäätosiossa mm. seuraavaa: ”Kokonaisarvio
henkilöstöön kohdistuvasta riskistä on ’sietämätön’ asteikolla ’merkityksetön’, ’
hyväksyttävä’, ’kohtalainen’, ’merkittävä’, ’sietämätön’ (Husman ym 2002). Suosittelen
rakennuksen käytöstä pidättäytymistä vakavan terveyshaitan vuoksi perustuen
rakenneteknisiin, kemiallisiin ja mikrobiologisiin analyyseihin. Oirekyselyn tulokset
tukevat tätä johtopäätöstä. Näin laajojen vaurioiden poistaminen rakennuksesta on
hyvin vaikeaa ja kallista sekä lopputulos kuitenkin epävarma. Tämän tyyppisiä laajoja
vaurioita ei voi korjata ilmanvaihtoa parantamalla tai tiivistyskorjauksia tekemällä.
Myös pohjarakenteissa, viemäreissä ja salaojissa on todettu vakavia puutteita.”
Putuksen lausunnon jälkeen kunnan johtoryhmässä päätettiin ryhtyä heti
selvittämään kunnantalon toimintojen siirtämistä väistötiloihin. Väistötiloihin
siirtymisen valmistelua on tehty johtoryhmässä, kunnantalon kohdekohtaisessa
sisäilmaryhmässä sekä kasvu ja ympäristö -toimialueella.
Väistötiloja on haettu kaikkiaan noin 150–160 henkilölle. Tästä n. 130 henkilöä on
työskentennellyt kunnantalolla. Lisäksi väistötilaratkaisuun tavoitteena kytkeä jo
aiemmin hajasijoitettujen yksiköiden, kuten taloustoimisto, museo- ja kulttuuri
sekä ict, saaminen samoihin työtiloihin.
Väistöaika on 3 - 5 vuotta, jona aikana arvioidaan uusien toimistotilojen valmistuvan
liikekeskuksen yhteyteen.
Väistötilojen valmistelussa on kartoitettu Tuusulan kunnan alueelta mahdolliset
löytyvät soveliaat, korvaavat tilat. Jatkovalmistelussa on päädytty kolmeen
vaihtoehtoon, joita on lähdetty arvioimaan tarkemmin. Jatkovalmistelun kohteen ovat
olleet
1. Tuuskoto, johon on sijoitettavissa 60 henkilöä – 100 hlöä. Kyseessä on kunnan
oma, vapaana oleva, entinen vanhainkiinteistö. Toimitila perustuisi perinteisiin
työhuoneratkaisuihin.
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2. Auratum Oy:n omistama kiinteistö osoitteessa Pysäkkikuja 1 (S-Marketin vanha
tila), johon on sijoitettavissa 100 – 110 henkilöä. Kunta menisi tilaan vuokralle.
Toimitila perustuisi nykyaikaiseen monitilaratkaisuun.
3. Sahankulman liiketalo Oy:n omistama huoneisto osoitteessa Moukarinkuja
4 (Jyskin vanha tila), johon on sijoitettavissa n. 60 henkilöä. Kunta menisi tilaan
vuokralle. Toimitila perustuisi nykyaikaiseen monitilaratkaisuun.
Edellä mainituista vaihtoehdoista kunnan tulisi ottaa käyttöönsä kaksi
tilakokonaisuutta, jolloin saamme sijoitettua vaadittavat 150-160 henkilöä.
Väistötilojen valmistelussa on määritelty valintakriteerit, joiden kautta tilojen
soveltuvuutta arvioidaan. Kriteerit ovat seuraavat:
1. Sijainti ja saavutettavuus (esim. asiakaspalvelu ja arkistojen läheisyys)
2. Toiminnallisuus ja käytettävyys (esim. työntekemisen tavoiteltavien
toimintatapojen tukeminen, yhteydet, riittävät neuvottelu- ja aputilat)
3. Tekninen kunto (vaadittavat muutokset, selvitykset sisäilman osalta oltava
kunnossa, jotta ei mennä ”ojasta allikkoon”)
4. Vaikutus maankäyttöön ja kehittämiseen
5. Saatavuus (esim. remonttien ajankohta, toimitusajat ja käyttöönottoajankohta)
6. Kustannukset (vuokra, investoinnit, käyttökulut yms.)
Vaihtoehtojen vertailua on tehty edellä mainittujen kriteerien näkökulmista. Vertailu
on eräin osin vielä kesken, mm. Tuuskodon osalta puuttuu lopullinen
kuntoselvitysraportti. Edellä mainitusta syystä myös kustannusvertailu on osin
avoinna.
Väistötiloista päättää kunnanhallitus määrärahojen puitteissa. Sen vuoksi
kunnanhallitukselle tullaan seuraavassa kokouksessa esittämän väistötilaratkaisua ja
sitä, että kunnanhallitus päättäisi esittää 13.5.2019 kokoontuvalle valtuustolle
tarvittavien määrärahojen varaamista kuluvan vuoden talousarvioon.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
ottaa asian 13.5.2019 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksensa valtuustolle 6.5.2019 pidettävässä kunnanhallituksen
kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2019, § 180
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Liitteet

1 Tuuskoto, asemapiirustus, khall 6.5.2019
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2 Tuuskoto, pohjapiirros, khall 6.5.2019
3 Tuuskoto, sisäilmatutkimusraportti 26.4.2019, khall 6.5.2019
4 Riskiarviointilausunto Tuusulan kunnantalosta, khall 6.5.2019
5 Kunnantalon toimintojen siirtyminen väistötiloihin, khall 6.5.2019
Kunnan omistamasta Tuuskodon kiinteistöstä on saatu PH Ympäristötekniikka Oy:n
laatima ja 26.4.2019 päivätty sisäilman tutkimusraportti. Tutkimuksen
johtopäätösosiossa todetaan mm, että
rakennuksen lattioiden pintakosteustasot olivat pääosin tavanomaiset ja
tasaiset. Yksittäisiä kohonneita arvoja kosteustasoissa havaittiin pohjakerroksen
salissa ja käytävillä kahdessa eri kohdassa. Samoin viiltomittausten perusteella
havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia A-B-siiven pohjakerroksen salissa,
käytävällä pohjakerroksen aulassa ja käytävässä
materiaalinäytteiden mikrobitulokset alittavat asetuksen 545/2015
toimenpiderajat. Pohjakerroksen salista otetun näytteen mikrobisuvusto on
tavanomaisesta poikkeava, mutta mikrobipitoisuudet ovat matalia.
Tutkimuksen perusteella PH Ympäristötekniikka ei tehnyt toimenpide-ehdotuksia.
Kaikkiaan lienee todettavissa, että rakennuksessa ei ole sen käyttöä estäviä
sisäilmavaurioita.
Kaikki kolme väistöätilavaihtoehtoa on arvioitu kriteereillä
1. Sijainti ja saavutettavuus (esim. asiakaspalvelu ja arkistojen läheisyys)
2. Toiminnallisuus ja käytettävyys (esim. työntekemisen tavoiteltavien
toimintatapojen tukeminen, yhteydet, riittävät neuvottelu- ja aputilat)
3. Tekninen kunto (vaadittavat muutokset, selvitykset sisäilman osalta oltava
kunnossa, jotta ei mennä ”ojasta allikkoon”)
4. Vaikutus maankäyttöön ja kehittämiseen
5. Saatavuus (esim. remonttien ajankohta, toimitusajat ja käyttöönottoajankohta)
6. Kustannukset (vuokra, investoinnit, käyttökulut yms.)
Valmistelussa on kriteerien perusteella päädytty ehdottamaan toiseksi väistötilaksi
Sahankulman liiketalo Oy:n omistamaa huoneistoa, johon olisi sijoitettavissa n. 60
henkilöä.
Tuuskodon ja Auratum Oy:n kiinteistöjen kesken voidaan vertailuna todeta ainakin
seuraavaa.
Sijainti ja saavutettavuus asiakaspalvelun ja henkilöstön kannalta on parempi
Auratum Oy:n kiinteistössä. On huomattava, että mm. päivitäin käytettävät
arkistot jäävät nykyiseen kunnantaloon.
Toiminnalllisuudessa ja käytettävyydessä selkein ero on työskentelyn
toimintamalleissa. Tuuskoto toimisi perinteisenä huonejakoon perustuvana
toimistotilana ja Auratumin tila monitilana käsittäen yhteisiä työtiloja, hiljaisia
työtiloja ja kokoustiloja. Auratumin tilavaihtoehto tukee paremmin tavoitetta
yhdessä tekemisen ja tiedon jakamisen toimintakulttuurista. Auratumin tilaan on
helpommin järjestettävissä henkilöstön lounasruokailu.
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Teknisen kunnon osalta kumpikin tila ovat käyttökelpoisia tehtyjen selvitysten
valossa.Tuuskodon osalta tulisi ennen tilojen käyttöönottoa investoida
kunnostamisiin arviolta n. 600.000.
Vaihtoehtojen vaikutukset maankäyttöön ja kehittämiseen ovat
arvionvaraisia. Mikäli tila tulee kunnan väistötilakäyttöön, on se kunnan käytössä
3 - 5 vuotta. Tuuskodon osalta se saattaa hidastaa Tuuskodon rakennusten
myymistä ja alueen kehittämistä tai muuta käyttöä. Auratumin vaihtoehdossa on
arvioitava vaikuttaako kunnan toimintojen sijoittuminen kiinteistöön Hyrylän
liike- ja palvelukeskuksen kehittämiseen. Valmistelijoiden ja eräiden
asiantuntijoiden mukaan tällä ei ole vaikutusta tai se voi olla jopa positiivinen
kiiinteistön ollessa kunnan käytössä verrattuna muihin käyttäjiin/vuokralaisiin.
Saatavuudessa ei ole oleellista eroa. Auratum olisi käyttöön otettavissa arviolta
heti kesälomien jälkeen ja Tuuskoto muutamaa kuukautta myöhemmin.
Kustannusvertailua on tehty kolmen ja viiden vuoden käyttöaikojen perusteella.
Tämä perustuu oletukseen, että sillä aikavälillä valmistuisi Hyrylän keskustaan
korvaavat toimistotilat Hyrylän liike- ja palvelukesksen yhteyteen.
Tuuskodon osalta kustannukset olisivat
3 vuotta: 43.290€/kk x 36 + 600.000 (investoinnit) = 2.158.440 euroa
5 vuotta: 43.290 €/kk x 60 + 600.000 (investoinnit) = 3.197.400 euroa
Tuuskodon osalta tulisi ennen tilojen käyttöönottoa investoida kunnostamisiin arviolta
n. 600.000 euroa.
Auratumin tilan kustannukset olisivat
3 vuotta: 47.000 e/kk + 15 000 (käyttö) = 62.000 e/kk x 36kk = 2.232.000 euroa
5 vuotta: 47.000 e/kk + 15.000 (käyttö) = 62.000 e/kk x 60kk = 3.720.000 euroa
Auratum-vaihtoehdon kustannuksia voidaan vertailussa ajatella rasittavan oletuksella
että, mikäli Tuuskotoa ei saada myytyä tai vuokrattua muuhun käyttöön, Tuuskodon
ylläpitokustannukset ovat n. 1 miljoona euroa kolmessa vuodessa. Tässä
vaihtoehdossa Auratum-vaihtoehto tulisi kolmen vuoden ajanjaksolla noin 1,1
miljooonaa euroa ja viidessä vuodessa arviolta n. 2,1 miljoonaa euroa kalliimmaksi.
Ottaen huomioon edellä mainittu vertailu, jossa Auratum vaihtoehto on palvelujen
saavutettavuudelta ja tuloksellisuuteen vaikuttavan toimintakulttuuriin kehittämisen
kannalta selkästi parempi vaihtoehto, ja kun tämä vaihtoehto mahdollistaisi
paremmin Tuuskodon alueen myynnin ja kehittämisen, tulisi toiseksi väistötilaksi
valita Auratum Oy:n kiinteistö. Auratumin kiinteistö lienee myös kayttäjien kannalta
arvioitava sisäilmakysymyksissä varmemmaksi valinnaksi.
Väistötiloihin siirtyminen edellyttää jo kuluvan vuoden talousarviomäärärahojen
lisäystä.
Sahankulman liiketalo Oy ja Auratum -vaihtoehdossa kuluvalle vuodelle tulisi varata
neljälle kuukaudelle toimistotilojen vuokrakustannuksiin lisää 270.000 euroa ja
kertaluoteiseen kalustamiseen 200.000 euroa.
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Sahankulman liiketalo Oy ja Tuuskoto -vaihtoehdossa kuluvalle vuodelle tulisi varata
kolmelle kuukaudelle 150.000 euroa ja korjausinvestointiin 600.000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
todeta, että kunnantalon osoitteessa Hyryläntie 16 olevan toimitalon toiminnot
siirretään sisäilmaongelmien vuoksi muihin tiloihin
väistötiloiksi valitaan Hyrylän liiketalo Oy:n tarjoamat n.1200 m2 tilat osoitteessa
Moukarinkuja 4 ja Auratum Oy:n tarjoamat tilat n. 4000 m2 osoitteessa
Pysäkkikuja 1
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

---

myöntää vuoden 2019 talousarvioon kasvun ja ympäristön
toimialueelle tilapalvelujen palvelualueelle käyttötalouteen 270.000 euron
määrärahan toimitilojen vuokrakustannuksiin ja 200.000 euron
investrointimäärärahan väistötilojen kalustamiseen.

Esittelijä täsmensi ehdotuksensa seuraavaksi:
Kunnanhallitus päättää
todeta, että kunnantalon osoitteessa Hyryläntie 16 olevan toimitalon toiminnot
siirretään sisäilmaongelmien vuoksi muihin tiloihin
väistötiloiksi valitaan Hyrylän liiketalo Oy:n tarjoamat n.1257 m2 tilat osoitteessa
Moukarinkuja 4 ja Auratum Oy:n tarjoamat tilat n. 4000 m2 osoitteessa
Pysäkkikuja 1, edellytyksellä, että valtuusto myöntää niille määrärahat kuluvan
vuoden talousarvioon
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää vuoden 2019 talousarvioon kasvun ja ympäristön
toimialueelle tilapalvelujen palvelualueelle ja edelleen käyttäjille osoitettavat
määrärahat käyttötalouteen 270.000 euron määrärahan toimitilojen
vuokrakustannuksiin ja 200.000 euron investointimäärärahan väistötilojen
kalustamiseen.
Puheenjohtaja Arto Lindberg Mika Mäki-Kuhnan, Aila Koivusen, Jani Peltosen, Ari
Nymanin, Pekka Heikkisen ja Kari Frimanin kannattamana teki seuraavan
muutosesityksen:
"Kunnanhallitus päättää
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todeta, että kunnantalon osoitteessa Hyryläntie 16 olevan toimitalon toiminnot
siirretään sisäilmaongelmien vuoksi muihin tiloihin
väistötiloiksi valitaan Hyrylän liiketalo oy:n tarjoamat n. 1257 m2 tilat osoitteessa
Moukarinkuja 4 (Hyrylä) ja Tuuskoton tilat n. 7.000 m2
osoitteessa Kotorannankuja 10 (Hyrylä), edellytyksellä, että valtuusto myöntää
niille määrärahat kuluvan vuoden talousarvioon
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää vuoden 2019 talousarvioon kasvun ja ympäristön toimialueelle
tilapalvelujen palvelualueelle ja edelleen käyttäjille osoitettavat määrärahat
käyttötalouteen 150.000 euron määrärahan toimitilojen vuokrakustannuksiin
sekä investointimäärärahat 600.000 euroa Tuuskodon peruskorjauksiiin ja
200.000 euroa väistötilojen kalustamiseen."
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti, että asia on ratkaistava
äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka
kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan
tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-
ääntä (Seuna, Huusko ja Rosenqvist) ja 10 ei-ääntä (Friman, Koivunen, Mäki-Kuhna,
Nyman, Peltonen, Salmi, Heikkinen, Sipiläinen, Miettinen ja Lindberg). Puheenjohtaja
totesi, että kunnanhallitus hyväksyi muutosesityksen äänin 10-3.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
todeta, että kunnantalon osoitteessa Hyryläntie 16 olevan toimitalon toiminnot
siirretään sisäilmaongelmien vuoksi muihin tiloihin
väistötiloiksi valitaan Hyrylän liiketalo oy:n tarjoamat n. 1257 m2 tilat osoitteessa
Moukarinkuja 4 (Hyrylä) ja Tuuskoton tilat n. 7.000 m2
osoitteessa Kotorannankuja 10 (Hyrylä), edellytyksellä, että valtuusto myöntää
niille määrärahat kuluvan vuoden talousarvioon
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää vuoden 2019 talousarvioon kasvun ja ympäristön toimialueelle
tilapalvelujen palvelualueelle ja edelleen käyttäjille osoitettavat määrärahat
käyttötalouteen 150.000 euron määrärahan toimitilojen vuokrakustannuksiin
sekä investointimäärärahat 600.000 euroa Tuuskodon peruskorjauksiiin ja
200.000 euroa väistötilojen kalustamiseen.
Paula Helmi PH Ympäristötekniikka Oy:stä, Marko Härkönen, Ritva Lappalainen ja Pia
Sjöroos olivat asiantuntijoina kokouksessa.
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Kunnanhallitus, § 65,25.02.2019
Kunnanhallitus, § 97,18.03.2019
Kunnanhallitus, § 109,25.03.2019
Kunnanhallitus, § 126,01.04.2019
Kunnanhallitus, § 181, 06.05.2019
§ 181
Europarlamenttivaalit, muutoksia vaalilautakuntien kokoonpanoon
TUUDno-2018-1320
Kunnanhallitus, 25.02.2019, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso
kotimaassa on 3.–9.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 15.–21.5.2019.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa
ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. Vaalilautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Tuusulan kunnassa on seuraavat äänestysalueet:
1. Kirkonkylä
2. Rusutjärvi
3. Paijala
4. Tuomala
5. Ruotsinkylä
6. Jokela
7. Vanhakylä
8. Kellokoski-läntinen
9. Hyrylä
10. Vaunukangas
11. Riihikallio I
12. Lepola
13. Riihikallio II
14. Hyökkälä
15. Kellokoski-itäinen
Tuusulassa asetetaan 15 vaalilautakuntaa, joista Kirkonkylän, Paijalan, Jokelan,
Kellokoski-läntisen ja Hyökkälän vaalilautakunnat käyttävät oikeusministeriön
sähköistä vaaliluetteloa. Paijalan ja Hyökkälän vaalilautakunnat käyttävät myös
sähköistä tuloslaskentajärjestelmää.
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Vaalitoimikuntia on Tuusulassa asetettu yleensä kaksi eli toinen Etelä-Tuusulassa ja
toinen Pohjois-Tuusulassa toimitettavia laitosäänestyksiä varten.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja
vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan
jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan
määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta
lautakuntaan ja toimikuntaan. Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä
vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin
toimielimiin. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin ei sovelleta
hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös
tasaarvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalilain 15 §:n mukaan sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että
niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin
merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat tulisi lähtökohtaisesti
asettaa erikseen eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja varten, Koska vaalit ovat
näin lähekkäin, oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan ei ole estettä, että
vaalilautakunnat asetetaan samalla kertaa molempiin vaaleihin.
Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä ehdokkaita asettivat
seuraavat puoluerekisteriin merkityt puolueet:
Itsenäisyyspuolue r.p
Köyhien Asialla r.p
Kansallinen Kokoomus r.p
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p
Muutos 2011 r.p.
Perussuomalaiset r.p
Piraattipuolue r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - r.p.
Suomen Työväenpuolue STP r.p
Svenska folkpartiet i Finland r.p
Vasemmistoliitto r.p.
Vihreä liitto r.p.
Em. puolueilta on pyydetty esitykset edustajista vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin.
Lisäksi esitykset on pyydetty Tuusulan Puolesta ry:ltä.
Ehdotus
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Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
asettaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja
varten kuhunkin 15 äänestysalueeseen vaalilautakunnan ja Etelä-Tuusulan ja
Pohjois-Tuusulan vaalitoimikunnan liitteiden mukaisesti
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 18.03.2019, § 97
Hyrylän vaalilautakunnan jäsen Erkki Poutanen on pyytänyt eroa vaalilautakunnan
jäsenyydestä sekä eduskuntavaaleissa että europarlamenttivaaleissa.
Hyökkälän vaalilautakunnan varajäsen Ulla Anttonen (eduskuntavaalit 3. varajäsen,
europarlamenttivaalit 4. varajäsen) on pyytänyt eroa vaalilautakunnan
varajäsenyydestä sekä eduskuntavaaleissa että europarlamenttivaaleissa.
Europarlamenttivaaleja varten valitun Vaunukankaan vaalilautakunnan jäsen Merja
Lonkainen on pyytänyt eroa vaalilautakunnan jäsenyydestä.
Eduskuntavaaleja varten valitun Lepolan vaalilautakunnan jäsen Erja
Isomäki on pyytänyt eroa vaalilautakunnan jäsenyydestä.
Riihikallion I:n vaalilautakunnan 5. varajäsen Sirkka Korhonen on pyytänyt eroa
vaalilautakunnan varajäsenyydestä europarlamenttivaaleissa.
Tuomalan vaalilautakunnan 5. varajäseneksi on valittu Pasi Pihavaara, vaikka ko.
henkilön oikea sukunimi on Pesonen.
Erkki Poutasen tilalle on esitetty Juhani Vihantoa.
Merja Lonkaisen tilalle on esitetty Kati Lepojärveä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
myöntää Erkki Poutaselle eron Hyrylän vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
sekä eduskuntavaalien että europarlamenttivaalien osalta ja valita hänen
tilalleen Juhani Vihannon
myöntää Merja Lonkaiselle eron europarlamenttivaaleja varten
valitun Vaunukankaan vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita hänen
tilalleen Kati Lepojärven
myöntää Erja Isomäelle eron eduskuntavaaleja varten valitun Lepolan
vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen uuden jäsenen
myöntää Ulla Anttoselle eron Hyökkälän vaalilautakunnan varajäsenen
tehtävästä sekä eduskuntavaalien että europarlamenttivaalien osalta ja valita
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hänen tilalleen eduskuntavaaleja varten valittuun Hyökkälän vaalilautakuntaan
uuden 3. varajäsenen ja europarlamenttivaaleja varten valittuun Hyökkälän
vaalilautakuntaan uuden 4. varajäsenen
myöntää Sirkka Korhoselle eron europarlamenttivaaleja varten valitun
Riihikallion I:n vaalilautakunnan 5. varajäsenen tehtävästä ja valita hänen
tilalleen uuden 5. varajäsenen
todeta, että Tuomalan vaalilautakunnan 5. varajäsen on Pasi Pesonen
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
Päätös
Kunnanhallitus päätti

myöntää Erkki Poutaselle eron Hyrylän vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
sekä eduskuntavaalien että europarlamenttivaalien osalta ja valita hänen
tilalleen Juhani Vihannon
myöntää Merja Lonkaiselle eron europarlamenttivaaleja varten
valitun Vaunukankaan vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita hänen
tilalleen Kati Lepojärven
myöntää Ulla Anttoselle eron Hyökkälän vaalilautakunnan varajäsenen
tehtävästä sekä eduskuntavaalien että europarlamenttivaalien osalta ja valita
hänen tilalleen eduskuntavaaleja varten valittuun Hyökkälän vaalilautakuntaan
Asta Juntusen ja europarlamenttivaaleja varten valittuun Hyökkälän
vaalilautakuntaan Tarja Rantasen
todeta, että Tuomalan vaalilautakunnan 5. varajäsen on Pasi Pesonen
jättää asian muilta osin pöydälle kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Kunnanhallitus, 25.03.2019, § 109
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
myöntää Erja Isomäelle eron eduskuntavaaleja varten valitun Lepolan
vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen uuden jäsenen
myöntää Sirkka Korhoselle eron europarlamenttivaaleja varten valitun
Riihikallion I:n vaalilautakunnan 5. varajäsenen tehtävästä ja valita hänen
tilalleen uuden 5. varajäsenen
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
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jättää asian pöydälle.

Kunnanhallitus, 01.04.2019, § 126
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Tero Arhamaa on pyytänyt eroa eduskuntavaaleja varten valitun Paijalan
vaalilautakunnan 5. varajäsen tehtävästä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
myöntää Erja Isomäelle eron eduskuntavaaleja varten valitun Lepolan
vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen Hannele Pitkäsen
myöntää Sirkka Korhoselle eron europarlamenttivaaleja varten valitun
Riihikallion I:n vaalilautakunnan 5. varajäsenen tehtävästä ja valita hänen
tilalleen uuden 5. varajäsenen
myöntää Tero Arhamaalle eron eduskuntavaaleja varten valitun Paijalan
vaalilautakunnan 5 . varajäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen uuden 5.
varajäsenen
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
myöntää Erja Isomäelle eron eduskuntavaaleja varten valitun Lepolan
vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen Hannele Pitkäsen
myöntää Tero Arhamaalle eron eduskuntavaaleja varten valitun Paijalan
vaalilautakunnan 5 . varajäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen Jyrki
Ruotsalaisen
jättää asian muilta osin pöydälle
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Kunnanhallitus, 06.05.2019, § 181
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Liitteet
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1 Europarlamenttivaalit 26.5.2019, vaalilautakunta- ja -toimikuntaehdokkaat, khall
6.5.2019
Kirkonkylän vaalilautakunnan 4. varajäsen Marko Ketvel, Paijalan vaalilautakunnan
varapuheenjohtaja Tarja Hartman, Ruotsinkylän vaalilautakunnan 3. varajäsen
Hannele Ahokas ja Vaunukankaan vaalilautakunnan 1. varajäsen Marleena
Meckelborg ovat ilmoittaneet esteen osallistua vaalilautakuntien työskentelyyn.
Arto Nikkinen on valittu 3. varajäseneksi Jokelan vaalilautakuntaan ja 1. varajäseneksi
Lepolan vaalilautakuntaan. Nikkinen jatkaa Lepolan vaalilautakunnassa, joten Jokelan
vaalilautakuntaan tulee valita Nikkisen tilalle uusi 3. varajäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
myöntää Marko Ketvelille eron Kirkonkylän vaalilautakunnan 4. varajäsenen
tehtävästä ja valita hänen tilalleen Jukka Kaikkosen
myöntää Tarja Hartamanille eron Paijalan vaalilautakunnan varapuheenjohtajan
tehtävästä ja valita hänen tilalleen ko. vaalilautakunnan 2. varajäsenen Minna
Renholmin ja valita Paijalan vaalilautakuntaan 2. varajäsenen
myöntää Hannele Ahokkaalle eron Ruotsinkylän vaalilautakunnan 3. varajäsenen
tehtävästä ja valita hänen tilallen Päivi Kilpeläisen
myöntää Arto Nikkiselle eron Jokelan vaalilautakunnan 3. varajäsenen tehtävästä
ja valita hänen tilalleen Pasi Huuhtasen
myöntää Marleena Meckelborgille eron Vaunukankaan vaalilautakunnan 1.
varajäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen ko. vaalilautakunnan 4.
varajäsenen Anna Yltävän ja valita Vaunukankaan vaalilautakunnan 4.
varajäseneksi Kaisa Aitlahden
myöntää Sirkka Korhoselle eron Riihikallio I:n vaalilautakunnan 5. varajäsenen
tehtävästä ja valita hänen tilalleen Minna Aaltosen.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
myöntää Marko Ketvelille eron Kirkonkylän vaalilautakunnan 4. varajäsenen
tehtävästä ja valita hänen tilalleen Jukka Kaikkosen
myöntää Tarja Hartamanille eron Paijalan vaalilautakunnan varapuheenjohtajan
tehtävästä ja valita hänen tilalleen ko. vaalilautakunnan 2. varajäsenen Minna
Renholmin ja valita Paijalan vaalilautakunnan 2. varajäseneksi Päivi Immosen
myöntää Hannele Ahokkaalle eron Ruotsinkylän vaalilautakunnan 3. varajäsenen
tehtävästä ja valita hänen tilallen Päivi Kilpeläisen
myöntää Arto Nikkiselle eron Jokelan vaalilautakunnan 3. varajäsenen tehtävästä
ja valita hänen tilalleen Pasi Huuhtasen
myöntää Marleena Meckelborgille eron Vaunukankaan vaalilautakunnan 1.
varajäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen ko. vaalilautakunnan 4.
varajäsenen Anna Yltävän ja valita Vaunukankaan vaalilautakunnan 4.
varajäseneksi Kaisa Aitlahden
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myöntää Sirkka Korhoselle eron Riihikallio I:n vaalilautakunnan 5. varajäsenen
tehtävästä ja valita hänen tilalleen Minna Aaltosen.
Tiedoksi
eronneet ja valitut vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet, ko. vaalilautakuntien
puheenjohtajat, henkilstöasiantuntija, hallintopalvelusihteeri

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.05.2019

12/2019

20 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 182
Mt 152, Hämeenlinnanväylä–Tuusulanväylä aluevaraussuunnitelma, YVA-menettely tarve,
lausunto
TUUDno-2019-719
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Puputti
Lausuntopyyntö
Uudenmaan ELY -keskus pyytää kunnan lausuntoa koskien ympäristövaikutusten
arvioinnin (YVA) tapauskohtaista soveltamista hankkeeseen Mt 152,
Hämeenlinnanväylä -Tuusulanväylä aluevaraussuunnitelma (lausuntopyyntö 3.4.2019,
UUDELY/1793/2019). ELY-keskus on käynnistänyt yhdessä Vantaan kaupungin ja
Tuusulan kunnan kanssa aluevaraussuunnitelmanlaatimisen kyseiselle välille. Maantie
152 on maakunnallisesti merkittävä liikennehanke. Kyseessä on noin 14 km pitkä uusi
väylä, jolla on laaja-alaisia liikenteellisiä ja maankäytöllisiä vaikutuksia. Tarve
tieyhteydelle syntyy uusien logistiikkakeskusten poikittaisista yhteystarpeista
pääteiden välillä sekä nykyisten reittien huonosta kyvystä palvella alueen tarpeita.
Hankkeesta vastaava on pyytänyt 13.2.2019 ELY-keskukselta lausuntoa YVA-
menettelyn soveltamisesta maantie 152:n aluevaraussuunnitelmasta välillä
Hämeenlinnanväylä -Tuusulanväylä. Lausunnossa tulee ottaa kantaa siihen, onko YVA-
menettelyä tarpeen soveltaa tähän Mt 152 Hämeenlinnanväylä -Tuusulanväylä -
hankkeeseen.
Lausunto tulee antaa saadun lisäajan puitteissa 10.5.2019 mennessä.
Hankkeen esittely
Uuden tieyhteyden vaihtoehtoja on tutkittu jo vuonna 1996 päättyneessä YVA-
menettelyssä Maantie 152 (kehä IV) kehittäminen välillä Hämeenlinnanväylä-Vanha
Lahdentie. Tuon YVA-menettelyn vaihtoehdot eroavat merkittävästi nyt laadittavassa
aluevaraussuunnitelmassa ja asian myöhemmissä vaiheissa tutkituista
vaihtoehdoista. Ainoastaan Kesäkylän ja Tuusulanväylän välinen osuus (vanhan
vuoden 1996 yleissuunnitelman mukainen linjaus) on aiemmin ollut YVA-menettelyn
vaihtoehtona. Toisin sanoen Reunan ja Vantaanjoen pohjoispuolisia vaihtoehtoja ei
ole arvioitu YVA -menettelyssä (noin 7,5 km osuus). Aluevaraussuunnitelmaa
laadittaessa on tarkasteltu useampia linjausvaihtoehtoja, joista vain yksi vaihtoehto
viimeistellään varsinaiseksi aluevaraussuunnitelmaksi.
Maantien 152 suunnittelu on ollut esillä jo 1990-luvulla ja siitä on laadittu
kahdenkymmenen vuoden aikana useampia suunnitelmia. Keväällä 2018 Uudenmaan
ELY-keskus käynnisti yhdessä Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan kanssa nyt
käsiteltävän aluevaraussuunnitelman laatimisen. Suunnitelmaa laaditaan kuntien
kaavoituksen osana. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen.
Tuusulassa on myös käynnissä koko kunnan yleiskaavan laatiminen ja lisäksi Focus-
alueella on käynnissä Kehä IV:een(mt 152) pohjautuvat asemakaavoitusprosessit.
Tuusulan osuudesta (Myllykyläntie-Tuusulanväylä) on laadittu jo aiemmin
aluevaraussuunnitelma, jonka pohjalta laadittiin Focus-alueen osayleiskaava.
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Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 8.4.2016 valitukset, jotka oli tehty Tuusulan
valtuuston 16.3.2015 § 32 päätöksestä hyväksyä Focus-alueen osayleiskaava. Korkein
hallinto-oikeus päätti 22.3.2017, ettei Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä muuteta.
Tästä huolimatta tämä jo suunniteltu Tuusulan osuus sisällytettiin myös tähän uuteen,
laadittavana olevaan maantien 152 aluevaraussuunnitelmaan, tosin samanlaisena
kuin aiemmassa aluevaraussuunnitelmassa.
YVA -menettelyn tarve tämän tyyppisessä hankkeessa
Hankkeeseen on aiemmin sovellettu YVA -menettelyä ympäristöministeriön tekemän
päätöksen (5/556/95) perusteella. YVA valmistui vuonna 1996. Tuolloin hankkeesta
vastaava oli Uudenmaan tiepiiri ja Uudenmaan ympäristökeskus toimi
yhteysviranomaisena. Nykyisen suunnitelman tavoitteet ja olosuhteet ovat aiemmin
tehtyyn YVA:an verrattuna olennaisesti muuttuneet ja myös tielinjaus on muuttunut
noin 7 km matkalta. Koska aluevarauksessa tutkittu pohjoinen linjaus eroaa
merkittävästi vuoden 1996 YVA -menettelyssä tutkituista linjausvaihtoehdoista,
Uudenmaan ELY -keskuksen Y-vastuualue katsoi, että on tarpeen tehdä päätös YVA -
menettelyn soveltamisesta muuttuneeseen hankkeeseen.
YVAL (252/2017) 3.2 §:n nojalla arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa
myös sellaiseen muuhun hankkeeseen, tai jo toteutetun hankkeen muutokseen, josta
todennäköisesti aiheutuu laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden
yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelohankkeiden vaikutuksiin
rinnastettavissa olevia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Ympäristöministeriö määräsi 28.3.2019 (VN/1563/2019) Uudenmaan ELY-keskuksen
Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen tekemään päätöksen arviointimenettelyn
soveltamisesta Mt 152 Hämeenlinna - Tuusulanväylä
aluevaraussuunnitelmahankkeessa.
Kunnanhallituksen lausunto
Tuusulan kunta katsoo, että Kehä IV:n (mt 152) linjaus Tuusulan alueella on
vakiintunut. Tielinjaukselle on laadittu yleissuunnitelma 1996: Maantien 152 (Kehä IV)
kehittäminen välillä Hämeenlinnanväylä - Vanha Lahdentie. Lisäksi samassa
yhteydessä on tehty ympäristövaikutusten arviointi (1995). Samanainen linjaus on
huomioitu myös Tuusulaa koskevissa kaavoissa niin maakunta- kuin yleiskaavatasoilla.
Vuonna 2017 lainvoiman saaneessa Focus-alueen osayleiskaavan yhteydessä on
laadittu maantien 152 (Kehä IV) aluevaraussuunnitelma välille Tuusulanväylä–
Myllykyläntie. Osayleiskaavassa esitetyt liikennealueiden tilavaraukset perustuvat em.
suunnitelmaan. Focus-alueen asemakaavoittaminen on käynnissä (Kehä IV
asemakaava), jolla kunta tarkentaa tietä koskevia suunnitelmia ja suunnittelee tien
varteen mittavaa yritys- ja logistiikka-aluetta.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa Focus-alueelle varataan alueita
logistiikkakeskuksille ja logistiikkaintensiiviselle teollisuudelle sekä niitä tukeville
toiminnoille. Tielinjaus on osoitettu Uudenmaan kokonaismaakuntakaavassa ja sitä
täydentävissä vaihemaakuntakaavoissa. Alueen suunnittelulle on siis vahva
kaavoituksellinen tausta.
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Focus-alueen osalta tielinjaus on jo lukittu ja alue on toteutettavissa kehätien
jatkeesta riippumatta itsenäisenä ja nykyiseen tieverkkoon tukeutuen. Alueen
asemakaavoituksessa liikenneratkaisuja täsmennetään ja vaikutukset arvioidaan.
Tuusulan kunta katsoo, ettei YVA-menettelyn soveltaminen Focus-alueen osalta tuo
lisäarvoa alueen suunnittelulle, eikä siten ole tarpeen. Mikäli ELY-keskus näkee asian
toisin, ei menettely saisi hidastaa asemakaavaprosessia tarpeettomasti.
Kehä IV:n loppuosan osalta, väli Myllykyläntie–Hämeenlinnanväylä, tilanne on toinen.
Tielinjaus on osoitettu ohjeellisena Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa, Helsingin
seudun vaihemaakuntakaavaehdotuksessa sekä Vantaan yleiskaavaluonnoksessa,
mutta tiesuunnitelmaa tai YVA-menettelyä ei linjauksen tueksi ole laadittu. Laissa
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) on liitteessä 1 lueteltu
hankkeet, jotka arvioidaan YVA-menettelyllä. Maantien 152 suunnitelma välillä kt45–
vt3 tai mt 11463–vt3 ei sinällään täytä liitteessä 1 liikennehankkeelle asetettuja
kriteerejä. Lain 252/2017 liitteessä 2 on lueteltu tekijät, joita käytetään päätettäessä
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta hankkeeseen. Näiden
tekijöiden pohjalta YVA-menettelyn soveltaminen Myllykyläntie–Hämeenlinnanväylä –
väyläosuudelle on todennäköisesti perusteltavissa.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi lausuntopyynnön liitteineen
antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle
toimitettavaksi
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tapani Miettinen ilmoitti olevansa esteellinen (palvelussuhdejäävi ELY-keskuksen
työntekijänä) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi eikä ottanut osaa
asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Tiedoksi
Uudenmaan ELY-keskus
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§ 183
Palkkitien lisääminen kaavoituksen työohjelmaan
TUUDno-2017-1016
Valmistelija / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
Liitteet

1 OAS rajaus, khall 6.5.2019
2 Sijaintikartta, khall 6.5.2019
Palkkila Oy:lla on 31.5.2019 asti suunnitteluvaraus kiinteistön 858-401-5-448 osaan,
joka sijoittuu Palkkitien työpaikka-alueen kaakkoispuolelle, Palkkikujan päähän. Alue
on kunnan omistuksessa olevaa metsäaluetta. Sulan osayleiskaavassa työpaikka-alue
on TP-1 merkinnällä osoitettu jatkuvaksi laajemmin kaakkoon, kuin nykyinen
toteutunut maankäyttö. Hankkeen tavoitteena on laajentaa työpaikka-aluetta
osayleiskaavan mukaisesti. Palkkila Oy on laatinut alueelle käyttösuunnitelman, joka
toimisi kaavatyön pohjana.
Kaavatyötä on valmisteltu alustavasti ja ympäröiviltä kiinteistöiltä on tullut
yhteydenottoja kaavamuutostarpeista. Hankkeet on hyvä yhdistää yhdeksi kaavaksi.
Kaavaan voidaan ottaa mukaan myös Palkkitie, jonka kohdalle on yleiskaava 2040-
ehdotuksessa osoitettu yhteys Sulasta Rykmentinpuistoon.
Kunnan strategian mukaisesti kaikki yrityshankkeet ovat kaavoituksen kärkihankkeita.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
lisätä Palkkitien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavoituksen
työohjelmaan kärkihankkeeksi.
Päätös
Esittelijä poisti asian esityslistalta.
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§ 184
Sosiaaliasiamiehen selvitys v. 2018
TUUDno-2019-979
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Nätkynmäki
Liitteet

1 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2018, khall 6.5.2019
Sosiaalihuolloin asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaan
sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman
kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.
Tuusulan kunnan sosiaaliasiamiestehtävät hoidettiin v. 2018 kunnan oman
organisaation osana hallinnon tulosalueella toimivassa Keski-Uudenmaan asiamies- ja
neuvontapalveluyksikössä. Yksikkö tuotti toimialueellaan holhoustoimen yleisen
edunvalvojan palvelut sekä talous- ja velkaneuvonta-, potilasasiamies- ja
sosiaaliasiamiespalvelut. Järvenpään ja Keravan kaupungit tilasivat kuntien välisten
yhteistoimintasopimusten nojalla palvelut Tuusulan kunnalta lukuun ottamatta
holhoustoimen edunvalvontapalveluja, joita koskee 1.1.2009 lukien Järvenpään
(1.1.2014 alkaen Keski-Uudenmaan) oikeusaputoimiston ja 1.10.2016 lukien Etelä-
Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin ja Tuusulan kunnan välinen
ostopalvelusopimus.
Kolmen kunnan sosiaaliasiamiestehtävien hoitamisen lisäksi asiamies toimi Keski-
Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikön esimiehenä ja antoi juridista tukea
yksikön henkilökunnalle. Työajasta noin 60 prosenttia oli mitoitettu kolmen kunnan
sosiaaliasiamiestehtävien hoitamiseen.
Sosiaaliasiamies on laatinut lain edellyttämän selvityksen.
Sosiaaliasiamies kiinnitti erityistä huomiota seuraaviin asioihin:
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän oikaisuvaatimuksia käsittelevä jaosto ei
oikaissut päätöstä yhdessäkään tapauksessa. Tätä voi pitää jossain määrin
yllättävänä. Jaostolla on oma roolinsa palveluiden yhdenmukaistamisessa, mutta
tähän selvitykseen ei ollut mahdollista syventyä oikaisuvaatimuksiin tai niihin
tehtyihin päätöksiin.
Pienten kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta ei vastaa kysyntää.
Kannustan kunnanhallitusta pitkäjänteisellä asuntopolitiikalla yhdessä muiden
toimijoiden kanssa lisäämään kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuuksia
kunnassa.
Sosiaalipalvelua tarjoavat laitokset tai yritykset ovat olleet vuoden 2018 ja
alkuvuoden 2019 aikana runsaasti julkisuudessa palvelun laadussa todettujen
puutteiden takia. Kannustan kunnanhallituista ja hyte-lautakuntaa osana
kunnan edunvalvontatoimintaa arvioimaan onko kuntayhtymän toteuttama
palveluntarjoajien valvonta varmuudella riittävää ja olisiko esimerkiksi
yllätystarkastusten määrälle asetettava nimenomainen tavoite.
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Vammaispalvelun palvelutarve on kasvanut erityisesti henkilökohtaisessa avussa
ja jonkin verran kuljetuspalveluissa.
Vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen tarve on kasvanut.
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat varsin selvästi lisääntyneet.
Taksilla toteutettuja voimassa olevia kuljetuspalveluita oli vuoden 2016 lopussa
olivat 28, vuoden 2017 lopussa 50 ja vuoden 2018 lopussa 70.
Vanhuspalveluissa on useamman palvelun osalta aloitettu asiakaskyselyt, mitä
pidän erittäin positiivisena kehityksenä.
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan nuorten päihde- ja
mielenterveyspalveluiden saavutettavuus voi olla inhimillisesti arvioiden liian
hidasta. Myös Tuusulassa peruspalveluiden vastuulle jää entistä
vaativampihoitoisia nuoria. Syrjäytymiskehityksen katkaisemiseksi nopeat
matalakynnyksiset palvelut ovat ensisijaisesti nuorille tärkeitä. Tähän on kunnan
edunvalvonnassa syytä kiinnittää jatkuvasti huomiota.
Sosiaaliasiamiehen tehtävät keskitettiin vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän järjestämisvastuulle. Pidän tätä oikeana
ratkaisuna. Näkemykseni mukaan on perusteltua, että sosiaaliasiamiehen
tehtävä ja toiminta toteutuu kuntayhtymän alueella yhdenmukaisena ja sellaisin
resurssein, että asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen, toiminnan kehittäminen ja
viranhaltijan sijaistaminen yms. mahdollistuu aiempaa tehokkaammin ja
laadukkaasti. Sosiaaliasiamiehen toiminta on olennaisen osa sosiaalipalveluiden
oikeusturva- ja laatujärjestelmää.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi selvityksen sosiaaliasiamiehen toiminnasta sekä sosiaalihuollon
asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä vuonna 2018.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, johtava yleinen edunvalvoja
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Kunnanhallitus, § 352,14.08.2017
Valtuusto, § 160,04.09.2017
Kunnanhallitus, § 525,20.11.2017
Valtuusto, § 232,11.12.2017
Kunnanhallitus, § 171,29.04.2019
Kunnanhallitus, § 185, 06.05.2019
§ 185
Mäensivu Karita, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan
jäsenen valinta
TUUDno-2017-586
Kunnanhallitus, 14.08.2017, § 352
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Khall § 254/22.05.2017
Hallintosäännön 9 §:n mukaan kasvatus- ja sivistyslautakunnassa on 11 jäsentä. Yksi
jäsenistä, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, on kunnanhallituksen
varapuheenjohtaja. Valtuusto valitsee muista jäsenistä lautakunnan
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Mäntsälän kunta asettaa lisäksi lautakuntaan Kellokosken yläkoulua koskevien
asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen. Ko. jäsen voi osallistua
vain em. koulua koskevien asioiden käsittelyyn.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."
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,
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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."
Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4
a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
Ehdotus / Kj
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä, joista
yksi on kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- valita jäseneksi valitun kunnanhallituksen varapuheenjohtajanlautakunnan
puheenjohtajaksi ja valita muista jäseniksi valituista varapuheenjohtajan
- merkitä tiedoksi, että Mäntsälän kunta asettaa lautakuntaan Kellokosken yläkoulua
koskevien asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- todeta, että kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii
kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja
- valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja
heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)
- valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan
- merkitä tiedoksi, että Mäntsälän kunta asettaa lautakuntaan Kellokosken yläkoulua
koskevien asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.
___________
Valt § 112/1.6.2017
Ehdotus Valtuusto päättää
- todeta, että kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii
kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja
- valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja
heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)
- valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan
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Päätös
Valtuusto päätti
- kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokoonpanoksi toimikaudekseen seuraavaa:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Salonen Jussi , puheenjohtaja
Åvall Laura, varapuheenjohtaja
Ahonen Lea
Airikka Jerry
Hellgren Harri
Kinnunen Kari
Laitila Elisa
Mäensivu Karita
Nätkynmäki Arto
Weckman Ari
Väänänen Elina

Lindberg Juuso
Nordström Katja
Avellan Monica
Anttila Harry
Leinonen Heikki
Jussila Jukka-Pekka
Lähdeniemi Marika
Udd Heli
Raevuori Ville
Maskonen Ari
Giray-Öngörür Gazale

- merkitä tiedoksi, että Mäntsälän kunta asettaa lautakuntaan Kellokosken yläkoulua
koskevien asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.
__________
Hallintosäännön kasvatus- ja sivistyslautakunnan sekä kuntakehityslautakunnan
jäsenmäärää koskeva muutos on tarkoitus tulla voimaan 4.9.2017. Hallintosäännön 2
luvun 9 §:ää muutetaan siten, että em. lautakunnissa on 13 jäsentä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan aiemmin valittujen
jäsenten lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.09.2017, § 160
Ehdotus
Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan aiemmin valittujen
jäsenten lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Valtuusto päätti
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valita kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäseniksi Matti Alangon ja Eeva-Liisa
Niemisen ja Alangon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Asta Juntusen ja Niemisen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sanna Tuhkusen

Kunnanhallitus, 20.11.2017, § 525
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Ari Weckmanin henkilökohtainen varajäsen Ari Maskonen on pyytänyt eroa kasvatus-
ja sivistyslautakunnan varajäsenyydestä työesteen vuoksi.
Maskosen tilalle on esitetty Anssi Rantakaria.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Ari Maskoselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan varajäsenen
tehtävästä
valita Maskosen tilalle Anssi Rantakarin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 11.12.2017, § 232
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Ari Maskoselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan varajäsenen
tehtävästä
valita Maskosen tilalle Anssi Rantakarin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 171
Kari Kinnunen on pyytänyt eroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä ja
Laura Åvallin varajäseneksi valittu Katja Nordström on pyytänyt eroa kasvatus- ja
sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä 1.6.2019 alkaen.
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Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Kari Kinnuselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen ja Katja
Nordströmille eron varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
valita Kari Kinnusen tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan
1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
valita Laura Åvallille uuden varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.05.2019, § 185
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Karita Mäensivu on pyytänyt eroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä
1.6.2019 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Karita Mäensivulle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen
tehtävästä 1.6.2019 lukien
valita Karita Mäensivun tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan
1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.05.2019

12/2019

31 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 162,10.12.2018
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 45,25.04.2019
Kunnanhallitus, § 186, 06.05.2019
§ 186
Mopopajan perustaminen Tuusulaan, aloite
TUUDno-2018-1632
Valtuusto, 10.12.2018, § 162
Johanna Sipiläinen esitti seuraavan Tuusulan Perussuomalaisten ja usean muun
valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:
Me,Tuusulan Perussuomalaiset ja muut aloitteen allekirjoittajat olemme huolissamme
nuorison hyvinvoinnista täällä Tuusulassa. Huumeiden ja päihteiden käyttö sekä
ilkivalta on lisääntynyt.
Toivomme, että nuorison pahoinvointiin herätään ja ryhdytään ripeästi miettimään
keinoja, joilla nuorisoa voidaan auttaa ja lisätä hyvinvointia.
Osaltaan toimiin on jo ryhdytty ja esimerkiksi vapaapalokunnan nuoriso-osasto niin
Hyrylässä, Jokelassa kuin Kellokoskellakin tekee arvokasta työtä nuorison ohjaamiseksi
oikeille raiteilleen. Jääkiekko, ringette sekä muut urheiluseurat osaltaan helpottavat
tilannetta. Jos mukaan lasketaan musiikkiopisto, kansanopisto ja muut yhdistykset
sekä Tuusulan nuorisotoimi ollaan jo kattavalla pohjalla. Silti harrastusten ja
nuorisotoimen palveluiden ulkopuolelle jää joukko nuoria jotka voivat pahoin.
Me,Tuusulan Perussuomalaiset esitämme seuraavaksi askeleeksi nuorison
hyvinvointia lisääväksi asiaksi Mopotallin perustamista. Paikkaa, jonne jokainen nuori
voi tulla turvallisten aikuisten seuraan oppimaan uusia asioita iästä ja sukupuolsesta
riippumatta.
Mopoharrastus on sukupuolineutraali. Useissa muissa harrastuksissa sukupuoli usein
saa merkittävän roolin jo harrastusta valittaessa. Mopoilla, mopoautoilla ja
moottoripyörillä ajavat jakautuvat tasapuolisesti eri sukupuolien välillä. Siksi
mopoharrastus voi yhdistää kaikkia nuoria sukupuolesta riippumatta ohjatun
toiminnan piiriin."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 25.04.2019, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kostiainen, Jaana Kellosalmi, Tiina Simons
Vapaa-aikapalvelut toteaa, että nuorten mopoharrastustoiminnan tukeminen yhtenä
nuorisotyön menetelmänä on sinänsä kannatettava asia. Eritoten Tuusulassa jossa
etäisyydet ovat pitkiä, ja nuorten liikkuminen laajalla alueella vapaa-ajalla on
heikohkojen joukkoliikenneyhteyksien vuoksi haasteellista.
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Aivan niin kuin aloitteen tekijä toteaa, edellytyksiä mopotallihankkeen toteuttamiseen
on hyvä edelleen selvittää. Mopotalli –toiminnan käynnistämiseksi ja sen
toteuttamiseksi olisi tärkeä saada mukaan yhteistyökumppani. Pelkästään kunnan
omana toimintana hanke on haastava toteuttaa talouden ja muiden resurssien
näkökulmasta.
Yhteistyössä muun muassa kolmannen sektoreiden toimijoiden kanssa,
mopotallitoiminta voisi saada paremmat taloudelliset edellytykset. Tämä myös
sitouttaisi toimintaan moottoriajoneuvoihin perehtynyttä osaamista nuorten
ohjaamiseen, toiminnan toteuttamiseen ja sen kehittämiseen.
Nykyisellään jo on mahdollista tukea erilaisia asiasta ja toiminnasta kiinnostuneita
yhdistyksiä tai järjestöjä erilaisin kunnan avustuksin, mikäli yhteistyöstä kiinnostuneita
tahoja on.
Mopotallitoiminnan käynnistämiseksi on kaksi toteutusmallia
1. Kunnan omana toimintana
2. Kumppanuustoimintana yhteistyö kolmannen sektorin toimijan kanssa
Kunnan omana toimintana toteutettavan edellyttää
henkilöresurssia
työntekijän ammattitaito (palkattava alan osaava/ ammattitutkinto, esim.
mekaanikko)
tilaa toiminnan toteuttamiseksi, joka soveltuu toimintaan
vakuutukset (henkilöt, turvallisuus yleisesti, toimintavälineet asianmukaiset,
mopojen ja muiden välineistöjen vakuuttaminen)
toimintavälineet
Yhteistyö kolmannen sektorin toimijan kanssa edellyttää seuraavien seikkojen
selvittämistä:
sopivan kumppanin löytämistä
onko avustuksen kautta tuettava toiminta tai harrastetoimintana järjestettävä
tilakysymys, kunnan tila/ toiminnan toteuttajan oma tila
Asian edistämiseksi on käynnistetty yhteistyöneuvottelut kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi selvitetään mopotallitoiminnan tarve myös nuorten
keskuudessa sekä hyvää alueellista sijaintia Tuusulassa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle
ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Johanna Sipiläisen
esittämän Tuusulan Perussuomalaisten ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen 10.12.2018 § 162 tulleen käsitellyksi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti, että mopopajan toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan
lautakunnalle.

Kunnanhallitus, 06.05.2019, § 186
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Kostiainen, Jaana Kellosalmi, Tiina Simons
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Johanna Sipiläisen 10.12.2018 § 162 esittämän Tuusulan
Perussuomalaisten ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 187
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 17 Kassalainan nostaminen, 29.04.2019
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:
n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 188
Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä
asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:
kasvatus- ja sivistyslautakunta 23.4.2019
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.4.2019
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 189
Ilmoitusasiat
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valtiovarainministeriö
26.4.2019: Päätös valtionavustuksen myöntämisestä Suomi.fi-viestit palvelun
käyttöönottoon
Helsingin hallinto-oikeus
24.4.2019: Asemakaavaa koskeva valitus
Valtuusto 29.1.2018 § 4, Linjapuisto II asemakaavan muutos, Kellokoski
Valittajat vaatineet uuden kevyenliiikenteen väylän poistamista tai valituksenalaisen
päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi sekä
täytäntöönpanon kieltämistä ja katselmuksen järjestämistä.
HHO hylkää katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen, hylkää valituksen ja
täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen
Opetushallitus
Valtionavustushakemusta koskevat päätökset 26.4.2019
- Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2019, ei
myönnetty
- Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä
lukiokoulutuksessa 2019, 2 hakemusta, ei myönnetty
- Vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja
perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2018, myönnetty
114.251 e
Kokouskutsuja
Oy Apotti Ab, varsinainen yhtiökokous 17.5.201
HUS hallitus 6.5.2019
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 15.5.2019
Pöytäkirjoja
HSL tarkastuslautakunta 29.4.2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 190
Muut asiat
Voisiko tehdä jotain Urheilukeskuksen rajulle moporallille, esim hidasteet.
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Muutoksenhakukielto
§178, §179, §182, §184, §185, §186, §187, §188, §189, §190
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§180, §181
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle
voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen,
ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181

