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§ 302
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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§ 303
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Lilli Salmi ja Elina Väänänen.
.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lilli Salmi ja Jani Peltonen.
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Kunnanhallitus, § 154,29.04.2019
Kunnanhallitus, § 304, 12.08.2019
§ 304
Seepsula Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Senkkerin kiviainesalue,
lausunto
TUUDno-2019-476
Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 154
Valmistelijat / lisätiedot:
Sakari Eskelinen
Liitteet

1 Lausuntopyyntö 5.3.2019
2 Lausuntopyyntö 5.3.2019, karttaliite
Lausuntopyyntö
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää kunnanhallituksen lausuntoa
ympäristölautakunnassa vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta. Kyse on
Seepsula Oy:n maa-aineslupahakemuksesta ja aloituslupahakemuksesta Tuusulan
Senkkerin kiviainesalueelle. Lausunto tulisi antaa saadun lisäajan puitteissa 3.5.2019
mennessä.
Toiminta
Seepsula Oy hakee maa-aineslain tarkoittamaa lupaa kalliokiviaineksen ottoalueella
tapahtuvalle kiviaineksen varastoinnille ja lainvoimaisen maa-ainesluvan
jälkihoitomääräyksen muuttamiselle. Lupahakemus ei koske kalliokiviaineksen ottoa.
Vireillä olevassa hakemuksessa suunnittelualue esitetään jälkihoidettavaksi
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen 4.5.2010 ja myöhemmin esitettävien
tarvittavien lupahakemusten mukaisesti.
Toiminta sijoittuu kiinteistöille 858-411-3-140, 858-411-1-145, 858-411-1-174 ja 858-
411-1-179 Tuusulan kunnan Ruotsinkylän Senkkerin kiviainesalueelle.
Suunnittelualueella on Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunnan 7.10.2008 § 191
myöntämä maa-aineslupa. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 24.2.2009
hylännyt maa-aineslupapäätöksestä tehdyt valitukset. Maa-aineslupa on voimassa 10
vuotta lainvoimaiseksi tulosta. Maa-ainesluvan myöntämisen jälkeen alueelle on tullut
voimaan Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu
maa-ainesten ottoalueeksi (EO) ja ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi
alueeksi. Lupahakemus sisältää maa-aineslain 21 §:n mukaisen
aloituslupahakemuksen.
Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunnan 7.10.2008 § 191 myöntämä maa-
aineslupa päättyy 24.4.2019. Luvan myöntämisajankohtana oli voimassa Ruotsinkylä-
Myllykylä I -osayleiskaava, jonka mukainen alueen jälkikäyttötarkoitus oli
metsätalousalue. Lupa haettiin ja myönnettiin tuolloin vallinneen kaavatilanteen
mukaisesti. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan (vahvistettiin 22.6.2010) mukaan
alueella sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja. Lisäksi alue on osoitettu
ylijäämämaiden loppusijoitukseen EJ3, jolla on jätteenkäsittelyalue EJ1.
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Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaavan mukaan (tuli voimaan 17.8.2016) alue on osa
laajempaa maanottoaluetta EO, joka kyseisen alueen osalta sisältyy ylijäämämaiden
loppusijoitukseen varatulle alueelle, jolla on jätteenkäsittelyalue EJ. Aluetta voidaan
kaavamääräyksen mukaan käyttää louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn,
varastointiin ja loppusijoitukseen. Jätteenkäsittelyalue on varattu jätteiden
vastaanottoon, käsittelyyn ja/tai loppusijoitukseen.
Ottoluvan mukaiset ainekset on otettu ja toiminta järjestetty lupamääräysten
mukaisesti lukuun ottamatta tiettyjen toimenpiteiden suorittamista (kasvualusta,
luiskat ja metsitys sekapuustolla) luvan voimassaoloaikana. Aluetta ei ole järkevää
maisemoida, koska se palvelee nykyistä tuotantoa. Em. lupamääräysten sijaan
ottoalue esitetään maastonmuotoiltavaksi ja jälkihoidettavaksi YVA-selostuksen
4.5.2010 ja myöhemmin esitettävien tarvittavien lupahakemusten mukaisesti.
Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus toteaa, että haettu muutos perustuu voimassa olevaan Ruotsinkylä-
Myllykylä II -osayleiskaavan merkintöihin ja määräyksiin ja on sen mukaista toimintaa.
Maa-ainesluvan jälkihoitovelvoitteet on perusteltua muuttaa voimassa olevaa
osayleiskaavaa paremmin vastaaviksi. Kaavamääräys sallii kiviaineksen käsittelyn ja
varastoinnin alueella. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei ole huomautettavaa.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi maa-aineslupahakemuksen ja aloituslupahakemuksen
antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukselle toimitettavaksi
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 12.08.2019, § 304
Valmistelija / lisätiedot:
Sakari Eskelinen
Lausuntopyyntö
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää kunnanhallituksen lausuntoa
ympäristölautakunnassa vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta. Kyse on
Seepsula Oy:n maa-aineslupahakemuksesta ja aloituslupahakemuksesta Tuusulan
Senkkerin kiviainesalueelle. Lausunto tulisi antaa saadun lisäajan puitteissa 16.8.2019
mennessä.
Hakemus
Seepsula Oy hakee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 9.8.2011 § 59
myöntämän lainvoimaisen maa-ainesluvan muuttamista. Muutoshakemus koskee
ottoalueen syventämistä tulevan uuden kiviainestehtaan sijoituspaikalla.
Toimenpiteen tarkoituksena on uuden esimurskaimen sijoittaminen korkeustasoille
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+3 ja + 30. Maanpinnan nykyinen taso on noin +42. Syvennyksestä louhitaan kiveä
yhteensä 480 000 m3ktr ja työn arvioidaan kestävän 1-3 vuotta. Lupahakemus sisältää
maa-aineslain 21 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen.
Toiminta sijoittuu kiinteistölle 858-411-3-140 Tuusulan kunnan Ruotsinkylän Senkkerin
kiviainesalueelle.
Toiminta ja ympäristövaikutukset
Toiminnankuvauksen mukaan nykyisen maa-ainesluvan ottotaso on +42 ja
kokonaismäärä on 15 296 908 m3ktr. Vireillä olevan ympäristölupahakemuksen
mukaan uusi kiviainestehtaan esimurskain sijoitetaan ympäröivää tasoa alemmalle
tasolle. Uuden kiviainestehtaan ympäristövaikutukset käsitellään mm. vireillä olevassa
ympäristölupahakemuksessa. Tämä hakemus koskee maa-ainesluvan
ottosuunnitelman muutosta uuden laitoksen esimurskaimen syvennystä varten.
Toiminnankuvauksen mukaan hankkeeseen voi kulua kokonaisuudessaan aikaa 2-3
vuotta, jolloin kallion louhinta tulee voida aloittaa mahdollisimman pian.
Esimurskaimen syvennys liittyy voimassa olevien lupien mukaiseen uuden
kiviainestehtaan tarkempaan sijoittamiseen ja tulee palvelemaan myös nykyisen
louhinta-alueen tulevaa syvennyslouhintaa. Alueen louheet voidaan jalostaa uudella
kiviainestehtaalla alemmalla jalostustasolla vähentäen entisestään päästöjen
leviämistä.
Kyse on esimurskaimen syvennykseen liittyvästä muutoslupahakemuksesta voimassa
olevaan maa-aineslupaan nähden. Uutta kiviainestehdasta varten louhitaan syvennys
tasolta +42 (N2000) tasolle +3 (N2000). Esimurskain sijoitetaan syvennykseen. Tasolle
+30 (N2000) louhitaan turva-alue esimurskaimen syötintä varten. Syöttötasolle kulkua
varten louhitaan ramppi syvennykseen. Esimurskaimen kuljetinta varten louhitaan
luiska tasolta +30 tasolle +3. Syvennyksessä louhitaan kokonaisuudessaan 480 000 ktr-
m3, joka lisää voimassa olevan maa-ainesluvan ottomäärää n. 3 %. Syvennyksestä
irroitettava kallioaines jalostetaan kiviainestuotteiksi nykyisellä parhaan
käyttökelpoisen tekniikan omaavalla kiviainestehtaalla. Hakemuksen mukaan
muutokselle voidaan määrätä lisävakuus viranomaisen taksan mukaisesti.
Syvennyksen ainesten ottamiseen haetaan maa-aineslain 21 §:n mukaista aloituslupaa
muutoksenhausta huolimatta siten, että ottamista tehdään lupapäätöstä noudattaen.
Täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska syvennys on
kokonaisuuteen verrattuna vähäinen ja voidaan palauttaa ennalleen louheella
täyttämällä. Syvennys ei hakemuksen mukaan aiheuta haitallisia vaikutuksia
ympäristöön.
Esimurskain palvelee uutta kiviainestehdasta. Kiviainesten jalostus sijoitetaan
kokonaisuudessaan rakennusten sisälle. Esimurskaimen sijoitus syvennykseen
kokonaan ympäröivän maantason alapuolelle vähentää oleellisesti esimurskaimen
tuottamaa äänitasoa. Uuden kiviainestehtaan äänitaso ja vaikutukset ilmanlaatuun
vähenevät entisestään hyvin pieniksi uuden kiviainestehtaan myötä. Kippaustaso on
nykyistä +48 oleellisesti alempana +30 eli noin 18 metriä nykyistä tasoa alempana.
Louhittaessa esimurskaimen syvennystä, arvioidaan louhintavaikutusten, kuten
tärinän, vähenevän nykyisestä. Oleellista muutosta asianosaisten asemaan
esimurskaimen syvennyshankkeella ei hakemuksen mukaan arvioida olevan.
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Kallion rakoselvitysten perusteella kallio on hyvin ehyttä ja Senkkerin alueen
kallioperässä ei ole oleellisesti pohjavettä. Kalliosyvennykseen kertyy pintavesiä joiden
hallinta suoritetaan pumppaamalla. Pohjalle kerääntyvä pintavesi kierrätetään
laitoksen ja koko toiminnan ilmanlaadun hallinnassa, kuten mm. kiviaineksen ja
alueen kastelussa. Kalliorakoselvitys ja pohjavesiselvitykset sekä pintavesiselvitykset
on liitetty hakemukseen.
Hakemuksen mukaan haettava muutos ei vaikuta alueelle saapuviin tai alueelta
lähteviin kuljetusmääriin. Sisäisen liikenteen kuljetusmatkat lyhenevät, kun laitos on
lähempänä louhosta ja kippaustaso on sijoitettu alemmaksi.
Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus toteaa, että hakemuksen mukainen toiminnan muutos on omiaan
vähentämään hankealueella aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tämän vuoksi
kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa maa-aines- ja aloituslupahakemusten
johdosta.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi maa-aineslupahakemuksen ja aloituslupahakemuksen
antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukselle toimitettavaksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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§ 305
Uudenmaan liitto, jäsenmaksuosuudet 2020
TUUDno-2019-1450
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
Liitteet

1 Esitys jäsenkuntien maksuosuuksiksi 2020, khall 12.8.2019
Uudenmaan liitto esittää jäsenkuntien vuoden 2020 jäsenmaksuosuuksiin
kokonaisuutena yhden prosentin korotusta kuluvaan vuoteen verrattuna. Siten
kuntien jäsenmaksuosuudet olisivat yhteensä 8 069 900 euroa vuonna 2020. Vuonna
2017, 2018 ja 2019 kuntien maksuosuudet eivät ole kokonaisuutena kasvaneet.
Kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella, joten
yksittäisten kuntien maksuosuuksien muutokset poikkeavat esitetystä kokonaisuuden
kasvuprosentista.
Tuusulan vuoden 2020 maksuosuus kasvaisi kuluvan vuoden 186 505 eurosta 186 721
euroon.
Jäsenkunnilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä jäsenmaksuosuuksien
määräytymiseen 23.8.2019 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
todeta näkemyksenään seuraavaa:
Tuusula pitää kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen perusteltuna,
että jäsenkuntien maksuosuudet ja liiton toimintamenot eivät kasva
vuonna 2020
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Uudenmaan liitto
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 46,11.06.2019
Kunnanhallitus, § 266,17.06.2019
Kunnanhallitus, § 287,26.06.2019
Kunnanhallitus, § 306, 12.08.2019
§ 306
Kehittämisverkostojen ydintiimien väliarviointi ja jäsenten valinta toimikaudelle 6/2019-5
/2021
TUUDno-2019-1296
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 11.06.2019, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 ydintiimiläisen osaamisprofiili
2 ydintiimien arviointiraportti hyte ltk 11.6.2019
Tuusulan alueelliset kehittämisverkostot
Alueelliset kehittämisverkostot (5 kpl) perustettiin vuonna 2017 kunnan
johtamisjärjestelmän uudistuksen yhteydessä avoimiksi Tuusulan kunnan asukkaiden,
yritysten, yhteisöjen, yhdistysten, seurojen ja järjestöjen yhteistyön ja
yhteiskehittämisen alustoiksi. Verkostot ovat asukkaiden omaehtoisen toiminnan ja
tekemisen alustoja, mahdollistajia ja toteuttajia sekä lähidemokratian ja asukkaiden
osallisuuden edistämisen foorumeita. Kunnanhallitus on nimennyt verkostoihin 7
hengen ydintiimit, joiden jäseniltä odotetaan aktiivisuutta sekä sitoutumista
verkostojen toimintaan ja alueen kehittämiseen. (Khall 232/22.5.2017)
Ydintiimien tehtäviin kuuluu muun muassa varmistaa kunnan strategian linjausten
toteutuminen verkoston työskentelyssä, kehittämisverkoston asukkaiden ja yhteisöjen
aktivoiminen, projektien tukeminen ja toimintaan osallistuminen. Ydintiimit ovat
kokoontuneet kahden vuoden aikana keskimäärin 12 kertaa ja kokousten lukumäärä
on 60 sisältäen kunnan järjestämät yhteiset tilaisuudet. Ydintiimien aktiivisuudessa ja
toiminnassa on alueellisia eroja. Myös jäsenten osallistuminen vaihtelee suuresti,
osallistumisaktiivisuus ydintiimin kokouksiin vaihtelee 50-76 % välillä.
Ydintiimien toiminnan arviointi
Ydintiimit ovat arvioineet omaa toimintaansa osana koko kunnan
johtamisjärjestelmän arviointia toukokuussa 2019. Ydintiimien itsearviointikyselyyn
vastasi 12/35 ydintiimien jäsenistä. Tuloksissa nousi esiin ydintiimien jäsenten
vaihteleva sitoutuminen, kehittämisverkostojen ja niiden ydintiimien epäselvät roolit
ja tehtävät sekä vapaaehtoisten toimijoiden tarve. Vastanneet näkivät ydintiimien
varmistavan hyvin tai melko hyvin kunnan strategian linjausten toteutumisen
verkoston työskentelyssä. Heikoimmin on toteutunut uudenlaisen asukaslähtöisen
toiminnan mahdollistaminen ja tukeminen.
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Ydintiimejä pyydettiin myös arvioimaan seuraavia toiminnassa esille nousseita
ydintiimin jäsenen ominaisuuksia ja taitoja ja niiden tarpeellisuutta ydintiimin jäsenen
tehtävän hoitamisessa:
Perehtyneisyys kuntastrategian linjauksiin ja tavoitteisiin osallisuustyössä
Halu ja kyky innostaa, ohjata ja tukea asukkaiden omaehtoista tekemistä
Tuntemus siitä minkälaista tukea kunta tarjoaa asukkaiden omaehtoiselle
tekemiselle
Kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksien tunnistaminen osallisuuden ja
hyvinvoinnin edistämisessä
Kiinnostus uudenlaisesta asukastoiminnasta ja asukasaktivismin muodoista
Taito erottaa poliittisen vaikuttamisen ja kansalaisyhteiskunnan toiminnot
toisistaan
Verkostoituminen erilaisten asukas- ja harrastajaryhmien kanssa ja kyky luoda
yhdessä uutta
Aktiivinen osallistuminen ydintiimin toimintaan
Kyky toimia linkkinä alueen asukkaiden, ydintiimien ja kunnan välillä
Viestintäosaaminen ja halukkuus viestiä alueella tapahtuvasta vapaaehtois- ja
asukastoiminnasta sekä kunnan osallisuustyöstä
Taito ideoida ja kehittää uudenlaista asukastoimintaa
Kaikkia edellä mainittuja ominaisuuksia ja taitoja pidettiin tärkeinä ydintiimin työssä.
Merkittävimpinä näistä kuitenkin ydintiimin toimintaan sitoutumista sekä omaa halua
innostaa ja tukea asukastoimintaa. Näiden ominaisuuksien lisäksi vapaissa
vastauksissa korostettiin myös yhteistyökykyä, tapahtumajärjestäjäkokemusta ja
viestintäosaamista. Kunnan osallisuustiimi on koonnut arvioinnissa esiin nousseiden
ominaisuuksien pohjalta kehittämisverkostojen ydintiimien jäsenten osaamisprofiilin.
Kunnan hallitosäännön 13 § mukaan kunnassa on lähidemokratian, kuntalaisten
osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä varten alueellisia
kehittämisverkostoja, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus on vuonna 2017 päättänyt, että ydintiimeihin
nimetään enintään 7 poliittisten ryhmien nimeämää henkilöä kunnanhallituksen
toimikaudeksi. Ydintiimin nimeäminen on ajankohtaista kunnanhallituksen
toimikauden vaihduttua kesäkuussa 2019. Valittavien henkilöiden toivotaan täyttävän
ydintiimien jäsenten osaamisprofiilin. Arvioinnissa esiin nousseiden havaintojen
pohjalta esitetään myös, että ydintiimi voi hakemuksesta tai kutsusta täydentää
kokoonpanoaan alueen aktiivisilla toimijoilla. Uutta olisi myös, että verkostot
valitsisivat keskuudestaan puheenjohtajat ja sihteerin.
Kehittämisverkostojen toiminnassa on myös noussut esiin tarve muuttaa Lahelan
kehittämisverkoston nimi Lahelan ja Tuusulan kylien kehittämisverkostoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
merkitä kehittämisverkostojen ydintiimien arviointiraportin tiedoksi
ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi kehittämisverkostojen ydintiimien jäsenten
osaamisprofiilin

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
12.08.2019

18/2019

13 (21)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

nimetä kuhunkin kehittämisverkostoston ydintiimiin enintään 7 poliittisten
ryhmien nimeämää ja osaamisprofiilin täyttävää henkilöä
kunnanhallituksen toimintakaudeksi
että ydintiimi voi hakemuksesta tai kutsusta täydentää kokoonpanoaan
alueen aktiivisilla toimijoilla
että verkostot valitsevat keskuudestaan puheenjohtajat ja sihteerin
muuttaa Lahelan kehittämisverkoston nimen Lahelan ja Tuusulan kylien
kehittämisverkostoksi.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
merkitä kehittämisverkostojen arviointiraportin tiedoksi.
ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi kehittämisverkostojen ydintiimien osaamisprofiilin
nimetä kuhunkin kehittämisverkoston ydintiimiin enintään 7 poliittisten
ryhmien nimeämää edustajaa ydintiimin osaamisprofiilin huomioiden.
että ydintiimi voi hakemuksesta tai kutsusta täydentää kokoonpanoaan
enintään viidellä alueen aktiivisella toimijalla
että verkostot valitsevat keskuudestaan puheenjohtajat (pj+vpj)
muuttaa Lahelan kehittämisverkoston nimen Etelä-Tuusulan kylien
kehittämisverkostoksi.

Kunnanhallitus, 17.06.2019, § 266
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
Liitteet

1 Kehittämisverkostojen ydintiimien kokoonpano toimikauden 6/2017 - 5/2019
päättyessä, khall 17.6.2019
2 Ydintiimiläisen osaamisprofiili, khall 17.6.2019
3 Ydintiimien arviointiraportti, khall 17.6.2019
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi kehittämisverkostojen ydintiimien osaamisprofiilin
muuttaa Lahelan kehittämisverkoston nimen Etelä-Tuusulan kylien
kehittämisverkostoksi
nimetä Hyrylän, Jokelan, Kellokosken, Etelä-Tuusulan kylien ja Riihikallion
kehittämisverkoston ydintiimiin kuhunkin enintään 7 poliittisten ryhmien
nimeämää edustajaa toimikaudeksi 6/2019-5/2021 ydintiimin osaamisprofiilin
huomioiden
että ydintiimi voi hakemuksesta tai kutsusta täydentää kokoonpanoaan enintään
viidellä alueen aktiivisella toimijalla
että verkostot valitsevat keskuudestaan puheenjohtajat (pj+vpj).
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Päätös
Kunnanhallitus päätti
jättää asian pöydälle 26.6.2019 pidettävään kokoukseen.

Kunnanhallitus, 26.06.2019, § 287
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
Liitteet

1 Ydintiimiläisen osaamisprofiili, khall 26.6.2019
2 Ydintiimien arviointiraportti, khall 26.6.2019
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi kehittämisverkostojen ydintiimien osaamisprofiilin
muuttaa Lahelan kehittämisverkoston nimen Etelä-Tuusulan kylien
kehittämisverkostoksi
nimetä Hyrylän, Jokelan, Kellokosken, Etelä-Tuusulan kylien ja Riihikallion
kehittämisverkoston ydintiimiin kuhunkin enintään 7 poliittisten ryhmien
nimeämää edustajaa toimikaudeksi 6/2019-5/2021 ydintiimin osaamisprofiilin
huomioiden
että ydintiimi voi hakemuksesta tai kutsusta täydentää kokoonpanoaan enintään
viidellä alueen aktiivisella toimijalla
että verkostot valitsevat keskuudestaan puheenjohtajat (pj+vpj).
Päätös
Kunnanhallitus päätti
jättää asian pöydälle 12.8.2019 pidettävään kokoukseen.

Kunnanhallitus, 12.08.2019, § 306
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Hagman
Liitteet

1 Ydintiimien arviointiraportti, khall 12.8.2019
2 Ydintiimiläisen osaamisprofiili, khall 12.8.2019
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi kehittämisverkostojen ydintiimien osaamisprofiilin
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muuttaa Lahelan kehittämisverkoston nimen Etelä-Tuusulan kylien
kehittämisverkostoksi
nimetä Hyrylän, Jokelan, Kellokosken, Etelä-Tuusulan kylien ja Riihikallion
kehittämisverkoston ydintiimiin kuhunkin enintään 7 poliittisten ryhmien
nimeämää edustajaa toimikaudeksi 6/2019-5/2021 ydintiimin osaamisprofiilin
huomioiden
että ydintiimi voi hakemuksesta tai kutsusta täydentää kokoonpanoaan enintään
viidellä alueen aktiivisella toimijalla
että verkostot valitsevat keskuudestaan puheenjohtajat (pj+vpj).
---
Puheenjohtaja muutti ehdotuksensa seuraavaksi:
"Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi kehittämisverkostojen ydintiimien osaamisprofiilin
muuttaa Lahelan kehittämisverkoston nimen Etelä-Tuusulan kylien
kehittämisverkostoksi
nimetä Hyrylän, Jokelan, Kellokosken, Etelä-Tuusulan kylien ja Riihikallion
kehittämisverkoston ydintiimiin kuhunkin enintään 7 poliittisten ryhmien
nimeämää edustajaa toimikaudeksi 6/2019-5/2021 ydintiimin osaamisprofiilin
huomioiden ja valita jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."
Päätös
Kunnanhallitus päätti
merkitä tiedoksi kehittämisverkostojen ydintiimien osaamisprofiilin
muuttaa Lahelan kehittämisverkoston nimen Etelä-Tuusulan kylien
kehittämisverkostoksi
nimetä kehittämisverkostojen ydintiimien jäsenet seuraavasti:
Hyrylän kehittämisverkosto: Lars Winqvist (pj), Erja Isomäki (vpj), Timo
Huhtaluoma, Leena Joensuu, Mari Korhonen, Tanja Pekkola ja Sakari Simola
Jokelan kehittämisverkosto: Susanna Eloranta (pj), Marjut Kylliäinen (vpj),
Jori Enroth, Satu Heino, Antti Honkonen, Kari Marjeta ja Emmi Sirniö
Kellokosken kehittämisverkosto: Kyösti Lehtonen (pj), Liisa Palvas (vpj), Ilpo
Isoluoma, Juha Lampi, Kaisu Räisänen, Heli Udd ja Veijo Viiru
Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkosto: Jari Anttalainen (pj), Tarja
Hartman (vpj), Aki Aaltonen, Harri Jussila, Pirjo Maula, Tarja Rantanen,
Pekka Ruotsalainen
Riihikallion kehittämisverkosto: Annina Nuutinen (pj), Markus Meckelborg
(vpj), Heidi Farén, Katja Nordström, Sanna Tuhkunen ja Jukka Virtanen.
Tiedoksi
valitut, henkilöstöasiantuntija, hallintopalvelusihteeri, kehittämispäällikkö

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
12.08.2019

18/2019

16 (21)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 307
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Talousjohtaja
hankintapäätös:
§ 35 Tietoturvapalveluiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, 26.07.2019
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 34 Kassalainan nostaminen, 26.07.2019
§ 36 Kassalainan nostaminen, 07.08.2019
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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§ 308
Ilmoitusasiat
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Kuntaliitto
Yleiskirjeet
19.6.2019 nro 7: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2020
19.6.2019 nro 8: Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava toimenpanoon
Vaasan hallinto-oikeus
Päätökset valituksiin ympäristölupa-asioissa
1.7.2019: Paketo Oy, Kellokoski, valittanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston
21.12.2016 päätöksestä koskien yrityksen ympäristölupamääräysten muuttamista.
Hallinto-oikeus valituksen enemmälti hyläten muuttanut lupamääryksen kohtia 1, 25
ja 33.
26.6.2019: Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ja Finavia Oyj valittaneet Etelä-
Suomen aluehallintoviraston 31.3.2017 päätöksestä, joka koskeen Finavia Oyj:n
maankaatopaikan toiminnan ympäristölupaa Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan
alueilla.
Hallinto-oikeus
1. hylkää Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan valituksen
2. Finavia Oyj:n valituksen pääosin hyväksyen muuttanut lupamääräyksen kohtia 25 ja
26.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lausunnot ympäristövaikutusten arviointiohjelmista
16.7.2019: Vekkox Oy, Massaholmin maa-ainestenotto- ja maankaatopaikka, Vantaa
24.6.2019: Rautatietunneli Suomen ja Viron välillä
Työllisyyskatsaukset 6/2019 ja 7/2019
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
31.7.2019: Kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, Tuusulan kunta,
vesialueen ruoppaaminen Tuusulanjärvellä ja valmistelulupa
Uudenmaan liitto
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
HSL Helsingin seudun liikenne
25.6.2019: SOVA-lain mukainen tiedote Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman
hyväksymisestä
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus
18.6.2019: Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen
Lapsiasiavaltuutettu
6.8.2019: Lasten koulumatkojen turvaaminen
Kokouskutsuja
Oy Apotti Ab osakaskokous 14.8.2019
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Pöytäkirjoja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 10.6.2019
Uudenmaan liitto, maakuntavaltuusto 11.6.2019
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 24.5.2019
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 18.6.2019 ja 2.7.2019
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 27.6.2019
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokous 5.6.2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 309
Muut asiat
Monion tilannekatsaus
Pysäköinninvalvonta Tuusulassa, koska alkaa?
Urheilukeskuksen parkkipaikan rakentamisesta aiheutuvista liikennejärjestelyistä
informoitava
Jokelan kirjaston remontti, koska valmistuu?
Lepolan koulun liikuntapaikan rakentaminen, koska valmistuu?
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Muutoksenhakukielto
§302, §303, §304, §305, §307, §308, §309
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§306
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

