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§ 74
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

---
Ennen kokousta risteiltiin Tuusulanjärvellä Ms Venny ja Ms Aino kyydillä. Risteilyn
jälkeen pidettiin kokous ja ruokailtiin Gustavelundissa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 75
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jorma Sulander ja Cecilia
Veikkolainen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 76
Yksityistieavustukset 2019
TUUDno-2019-139
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Huttunen
Liitteet

1 Yksityistieavustukset 2019, TL 11.6.2019

Oheismateriaali
1 Ohje yksityistiekunnossapitoavustus 1.1.2019
2 Kirje tiekunnille 21.2.2019
Uusi yksityistielaki (560/2018) on tullut voimaan 1.1.2019. Yksityistieavustuksiin tuli
muutos, että kuntakaan ei voi enää avustaa sellaista tiekuntaa, joka ei ole virallisesti
järjestäytynyt. Lain voimaantultua edellytetään kaikkia avustettavia tiekuntia
päivittämään yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja myös
päivittämään tietojaan niiden muuttuessa.
Yksityistielain 95 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon
myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin
yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan
suoritettavaksi.
Tuusulan kunta on varannut vuoden 2019 yksityistieavustuksiin 76 500 euroa.
Avustuksien jaossa kunta huomioi tien pituuden, kunnossapidon avustusluokan ja
käytettävissä olevat määrärahat. Kunnossapidon avustusluokka määräytyy
Tiehallinnon julkaisun Yksityisteiden valtionavustukset, avustusmenettelyn käsikirjan muka
an.
Käytetyt yksityisteiden kunnossapitoluokkien laskennalliset maksut €/km ovat
seuraavat.
luokka 1
1 150 €
luokka 2
1 000 €
luokka 3
850 €
luokka 4
700 €
Yksityisteiden kunnossapitoavustusanomuksia on tullut yhteensä 120 (112 vuonna
2018) tiekunnalta.
Kasvu ja ympäristö toimialue esittää, että vuonna 2019
kunnossapitoavustuksiin varattu 76 500 määräraha jaettaisiin seuraavasti:
Yksityistieavustuksiin varatusta summasta 76 500 € jaetaan niille 120
yksityistieavustusta hakeneelle tienhoitokunnalle niin, että kullekin tienhoitokunnalle
myönnetään 54,995 % (60,2 % vuonna 2018) kunnossapitoluokan laskennallisista
keskimääräisistä kunnossapitokustannuksista, yhteensä 76 494 € (76 492 € vuonna
2018).
Liitteenä:
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laskelma tiehoitokunnittain, yksityistieavustukset 2019
kirje tiekunnille 21.2.2019
ohje yksityistiekunnossapitoavustus 1.1.2019
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää, että
tienhoitokunnille maksetaan kunnossapitoavustusta esitetyn liitteen mukaisesti
avustukset maksetaan elokuun 2019 loppuun mennessä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

---
Avustusta hakeneen tiehoitokunnan jäsen Lassi Lemmelä poistui esteellisenä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Tiedoksi
tiehoitokunnat, Jari Huttunen, TuusInfo, kasvu ja ympäristö kirjaamo, talouspalvelut
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§ 77
Hyrylän paloaseman purku
TUUDno-2019-1208
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Koskinen
Liitteet

1 Tarjouspyyntö Hyrylän paloaseman purkaminen
2 Avauspöytäkirja Hyrylän paloaseman purkaminen
Esittely ja hankinnan kohde
Kasvu ja ympäristö / Tilapalvelut on pyytänyt purku-urakkatarjouksia käytöstä
poistetun Hyrylän paloaseman purkamisesta. Purku-urakkaan sisältyy rakennuksen
purkaminen, purkualueen täyttötyö, piha-alueen asfaltoinnin poisto sekä vj - ja jv-
liitosten tulppaaminen.
Tarjouspyyntö julkaistiin Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta 18.4.2019
tarjouspalvelu.fi-verkkopalvelussa sekä julkiset hankinnat Hilma-ilmoituskanavassa.
Kyseessä oli avoimena menettelynä toteutettu hankintalain 25 §:n kansallisen
kynnysarvon ylittävä kilpailutus.
Saapuneet tarjoukset ja tarjousten käsittely
Tarjouksia saatiin asetettuun määräaikaan 15.5.2019 klo 14.00 mennessä kuusi
(6) kappaletta.
Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoukset täyttivät
tarjouspyynnössä vaaditut ehdot.
Tarjousvertailu
Vertailutaulukko liitteenä.
Hankintapäätös ja sopimus
Edullisimman tarjouksen antoi Lotus Maskin & Transport Oy kokonaishintaan 186 000
€ (alv 0%).
Esitetyn urakoitsijan kanssa on pidetty selonottoneuvottelu urakasta.
Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä.
Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös
on saanut lainvoiman.Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä,
kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.
Toimivalta
Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön
toimivaltasäännösten mukaan tekninen lautakunta päättää käyttötalouden
hankinnoista, joiden arvo ylittää 100 000 euroa.
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Lisätiedot:
Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi sekä 040-314 2243
Liitteet:
Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailu-, kelpoisuus-, ja
tarjouspyynnönmukaisuustaulukot
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö
Tekninen lautakunta päättää
valita tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen
Lotus Maskin och Transport Oy:n toteuttamaan hankinnan
oikeuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
tarjoajat, Esa Koskinen, Atso Vesa
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§ 78
Riihikallion koulun asuntoloiden purkaminen
TUUDno-2019-1209
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Koskinen
Liitteet

1 Tarjouspyyntö Riihikallion koulun asuntoloiden purkutyö
2 Avauspöytäkirja Riihikallion koulun asuntoloiden purkutyö
Esittely ja hankinnan kohde
Kasvu ja ympäristö / Tilapalvelut on pyytänyt purku-urakkatarjouksia käytöstä
poistettujen Riihikallion koulun asuntoloiden purkamisesta. Purku-urakka sisältää
kolmen erillisen asuinrakennuksen purkamisen, purkualueiden täyttötyöt, sekä
väliaikaisen pysäköintialueen rakentamisen.
Tarjouspyyntö julkaistiin Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta
24.4.2019 tarjouspalvelu.fi-verkkopalvelussa sekä julkiset hankinnat Hilma-
ilmoituskanavassa. Kyseessä oli avoimena menettelynä toteutettu hankintalain 25 §:n
kansallisen kynnysarvon ylittävä kilpailutus.
Saapuneet tarjoukset ja tarjousten käsittely
Tarjouksia saatiin asetettuun määräaikaan 17.5.2019, klo. 14.00 mennessä seitsemän
(7) kappaletta.
Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoukset täyttivät
tarjouspyynnössä vaaditut ehdot.
Tarjousvertailu
Vertailutaulukko liitteenä.
Hankintapäätös ja sopimus
Edullisimman tarjouksen antoi Totaalipurku Oy kokonaishintaan 116 000 € (alv 0%).
Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valitun
toimittajien kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on
saanut lainvoiman.Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun
asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi.
Toimivalta
Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön
toimivaltasäännösten mukaan lautakunta päättää käyttötalouden hankinnoista, joiden
arvo ylittää 100.000 euroa.
Lisätiedot:
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Esa Koskinen, rakennuspääikkö, esa.koskinen@tuusula.fi , puh. 040-314 2243
Liitteet:
Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailu-, kelpoisuus-, ja
tarjouspyynnönmukaisuustaulukot
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö
Tekninen lautakunta päättää
valita tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen
Totaalipurku Oy:n toteuttamaan hankinnan
oikeuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tarjoajat, Esa Koskinen, Atso Vesa
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§ 79
Tuusulanjärven esteettömät pitkospuut, puistosuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen
TUUDno-2017-989
Valmistelija / lisätiedot:
Suvi Honkanen
Liitteet

1 Kuulutus Pitkospuut Tuusulanjärven eteläosa
2 2075 Puistosuunnitelman seloste
3 2075 Ote opaskartasta
4 2075 Ote ajantasakaavakartasta
5 2075 Ote suunnitelmasta
Tuusulanjärven esteettömät pitkospuut ja lintutorni puistosuunnitelmaehdotus, piir.
nro 2075/1-4, on ollut nähtävillä 16.5.-29.5.2019
Puistosuunnitelmaehdotus koskee esteettömien pitkospuiden ja
lintutornin rakentamista Tuusulanjärven osin Natura-alueelle. Esteetön reitti on osa
Tuusulanjärven ja –joen hanketta, jossa kunta haluaa kehittää Tuusulanjärven
virkistyskäyttöä. Reitin rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2019. Kohde
sijaitsee Tuusulanjärven eteläosassa, Hyrylässä.
Suunnitelmaehdotuksesta on jätetty nähtävilläoloaikana 2 muistutusta ja 1 mielipide.
Muistutus 1: Suomen Luonnonsuojeluliitto, Tuusulan yhdistys ry
"Suunnitelma kuulostaa hyvältä toteuttamaan tasa-arvoisesti kaikkien pääsyä järven
äärelle luontoarvot huomioon ottaen.
Natura-alueen huomiointi puiden kaadossa ja harvennuksessa on ohjeistettu jo etukäteen.
Osa linnuista tarvitsee avaraa rantakosteikkoa. Rannan vaihtelevuus puustoisena ja
vähemmän puustoisena on myös osa reitin viehätystä ja tuo rantaluonnon ominaisuudet
esiin. Myös äänieristys Koskenmäentieltä perustuu rannan ja autotien välisestä
korkeammasta puustosta. Pitkospuilla tulisi olla mahdollisuus päästä irti liiallisista
ulkoisista ääni- ja valoärsykkeistä. Täten puiden raivaus tulee tehdä herkällä kädellä.
Lintutornin kohta on muuttunut taannoisesta luonnoksesta enemmän länteen vettä
kohden. Alunperin lintutornin luonnos oli vanhasta tornista Itään. Mahdollista maaston
tuomaa suojaa ääniltä ja iltaisin valolta, lintutornilla olisi itäisessä vaihtoehdossa
enemmän. Koskenmäen rannassa on ollut viime kesänä komeat, värikkäät valaistukset.
Jäädessään kesänaikaiseiksi ne valaisevat iltamaisemaa pitkälle. Olisi hyvä jos torni ei olisi
valotaiteen vieressä ja mielestämme tornin sijaintia tulisi vielä tarkastaa. Valotaide on
saanut suuren suosion kuntalaisten keskuudessa, joten se tulisi myös huomioida.
Toivomme led-valaistuksen olevan matalalla ja esim. kaiteen alla olevaa epäsuoraa valoa,
joka ei häikäise tai valaise liikaa. Ilmeisesti reitin helppo seurailtavuus on tässä takana, ei
niinkään tarkoitus valaista ympäristöä? Reitin tolppiin tai maanrajaan ylöspäin tuleva
suora valaistus vie vähäisenkin luonnonvalon ja mahdollisuuden nähdä reitin ulkopuolelle.
Menestystä tämän projektin toteutukseen."
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Vastine 1
Led-valaistus poistetaan suunnitelmasta (valaistusta ei ole vielä suunniteltu).
Pitkospuiden ulkonäköä ja sijaintia ohjaa Tuusulanjärven eteläosan
toimenpidesuunnitelma, jonka perusteella nämä suunnitelmat on laadittu.
Suunnittelun yhteydessä tutkittiin eri vaihtoehtoja uuden lintutornin sijainnille.
Tuusulanjärven eteläosa toimenpidesuunnitelmassa on esitetty, että uusi lintutorni
voisi sijoittua lähemmäs jokivartta. Tätä puolsi myös ELY:ltä saadut kommentit Natura-
alueen rauhoittamisesta lintujen käyttöön (keskempänä suo-aluetta torni häiritsisi
lintuja). Tämän vuoksi torni on esitetty suunnitelmassa kuvattuun sijaintiin.
Muistutus 2: Metsähallitus
"Tuusulan kunta on kehittämässä Tuusulanjärven virkistyskäyttöä. Kunta on toteuttamassa
järven eteläosan toimenpidesuunnitelman mukaista reittiä, josta on nyt tehty tarkempi
työsuunnitelma. Nyt vaiheessa 1 toteuttava reitti sijoittuu kokonaan Tuusulan kunnan
maille Tuusulanjärven lintuvedet Natura-alueelle. Reittiosuus sisältää uuden esteettömän
pitkosreitin ja lintutornin rakentamisen. Suunnitelmassa oli maininta että reitti tehdään
valaistuna ledvaloilla.
Metsähallitus huomauttaa, että yhteistyössä tehdyssä alueen toimenpidesuunnitelmassa ei
sovittu valaistusta reitistä eikä arviointia ole tehty sitä huomioiden.
Toimenpidesuunnitelman (Ympäristösuunnittelu Enviro, Esa Lammi ja Marko Vauhkonen v.
2016) mukaan uusien reittien osalta noudatetaan suojelualueille sopivia periaatteita, joihin
kuuluu se, että uusia reittejä ei valaista (s.43). Nyt tehty suunnitelmaehdotus ei tältä osin
noudata toimenpidesuunnitelmaa.
Metsähallitus muistuttaa, että jo hyvissä ajoin ennen seuraavia vaiheita on tarkemmat
reittilinjaukset tarkistettava yhdessä maastossa sekä solmittava sopimus reitistä siltä osin
kun se koskee Metsähallituksen hallinnassa olevaa aluetta. Luonnonsuojelualueelle ei
myöskään voi tehdä valaistua reittiä."
Vastine 2:
Led-valaistus poistetaan suunnitelmasta (valaistusta ei ole vielä suunniteltu). Nyt
nähtävillä oleva osuus sijoittuu kunnan omistamalle maalle sekä kaavan mukaiselle
puistoalueelle. Seuraavat reittiosuudet, jotka sijoittuvat Metsähallituksen maille,
tullaan käsittelemään Metsähallituksen vaatimusten mukaisesti.
Mielipide: Jussi Salonen
"Esitän, että nyt nähtävillä oleva suunnitelma hylätään.
Reitti lintutorneineen kokonaisuudessaan, eri vaiheineen on suunniteltava uudestaan siten,
että nähtäville asetetaan vähintään kaksi, mielellään kolme erilaista toteutustapaa. Mikäli
vaihtoehtoja on kolme tai enemmän, nyt nähtävillä oleva vaihtoehto voi olla mukana.
Uudet suunnitelmat on teetettävä eri suunnittelijoilla/toimistoilla. Hyvä tapa uusien
suunnitelmien toteuttamiseen on Fjällbon laiturin tapainen SAFA-kilpailu.
Ennen uutta suunnitteluvaihetta on käytävä myös laajempi keskustelu tämän nyt esillä
olevan reitin merkityksestä, suhteesta ympäröivään luontoon ja myös siitä, mikä tehtävä
reitillä on Hyrylän alueen ja Tuusulanjärven vetovoiman kannalta. Kunnianhimoinen,
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totutusta poikkeava, uusia käyttäjäryhmiä ja -tapoja saavuttava suunnitelma ja
viimeistelty, laadukas toteutus rakentaa myönteistä mielikuvaa.
Nyt nähtävillä olevasta suunnitelmasta vaihe 1 erikseen seuraavaa:
esillä on tekniset piirustukset, joista on hyvin vaikea saada selvyyttä, minkälainen on
toteutus.
suunnitelmien arvioimiseksi on tarpeen laadukkaat havainnekuvat, nyt näitä ei ole.
piirustuksissa viitataan pituus- ja poikkileikkauksiin, piirustuksissa ei kuitenkaan ole
näistä merkintäjä, missä leikkaukset ovat
lintutornin korkeus on liian matala, sen pitäisi olla vähintään 2-3 metriä korkeampi.
lintutorni etenkin vaatii äärimmäisen hyvää suunnittelua, jotta sillä on muutakin
tehtävää kuin lintutorni.
pituusleikkauksessa on esitetty kaiteet reitille, tekstissä kuitenkin todetaan toisin ”
puiset reunat”
ylipäänsä reitti on vaiheessa 1 liian kapea, jatkovaiheet etenkin liian kapeat."
Vastine mielipiteeseen:
Pitkospuiden suunnittelussa on käytetty yhdyskuntatekniikan puitesopimuskonsulttia
(MA-arkkitehdit).
Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Tuuusulanjärven ja -joen hankkeen
ohjausryhmän kanssa.
Pitkospuiden ulkonäköä, sijaintia ja käyttötarkoitusta ohjaa Tuusulanjärven eteläosan
toimenpidesuunnitelma, jonka perusteella nämä suunnitelmat on laadittu.
Toimenpidesuunnitelmassa esittää reitille seuraavat raamit:
leveys esitetty 1,5 metriä
ohituspaikkoja ohikulun helpottamiseksi.
lievästi mutkitteleva rakenne
toteutettava reitti voi olla myös korkeatasoisempi, jos annettua reitti linjausta
noudatetaan
sijoitettava puuttomalle alueelle
reitin paalutus, niin että kulku mahdollista myös kevät tulvien aikaan
uuden lintutornin sijoittuminen lähemmäs jokivartta
lintutorni ainakin neljän 4 metrin korkeuteen
uusia reittejä ei valaista
Näistä esityksistä on poikettu reitin leveyden ja tornin korkeuden osalta. Reitti on
suunniteltu 2,0 metrin levyisenä, jolloin erillisiä ohituspaikkoja ei tarvita. Tornin
korkeus on 3,2 metriä, jotta torni voidaan toteuttaa esteettömänä kokoluokan ollessa
vielä kohtuullinen. Lintutornin korkeuden kasvattaminen 0,8 metrillä vaatisi
esteetöntä ramppipituutta levähdystasot huomioiden noin 20 metriä. Nähtävillä ollut
torni on suunniteltu samaan korkeustsoon kuin nykyinen. Tätä korkeamman tornin
rakentaminen suon päälle edellyttäisi huomattavasti järeämpiä perustuksia. Nyt
suunniteltu torni perustettaisiin 10-15 metrisille puupaaluille.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
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Tekninen lautakunta päättää

---

hyväksyä Tuusulanjärven esteettömät pitkospuut
puistosuunnitelmaehdotus, piir.nro 2075/1-4
määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti katusuunnitelmien
hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Marjut Kylliäinen esitti lisättäväksi
kolmanneksi ranskalaiseksi viivaksi, että "ennen kilpailutusta rakennuskuvat ja
suunnitelmien toteutukset eri vaihtoehdoilla hyväksytetään lautakunnalla. Ylläpito- ja
muut kustannusarviot sekä turvallisuusnäkökulmat huomioitava
suunnitelmissa". Muut jäsenet kannattivat Kylliäisen esitystä. Tekninen lautakunta
hyväksyi lisäysesityksen yksimielisesti.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
hyväksyä Tuusulanjärven esteettömät pitkospuut
puistosuunnitelmaehdotus, piir.nro 2075/1-4
määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti katusuunnitelmien
hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman
ennen kilpailutusta rakennuskuvat ja suunnitelmien toteutukset eri
vaihtoehdoilla hyväksytetään lautakunnalla. Ylläpito- ja muut kustannusarviot
sekä turvallisuusnäkökulmat huomioitava suunnitelmissa.
Tiedoksi
kiinteistöjen omistajat ja haltijat, muistutusten ja mielipiteen tekijät, Riitta Kalliokoski,
Suvi Niemi, Anne Paakkinen
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§ 80
Viranhaltijoiden päätökset
Kunnanpuutarhuri
muu päätös:
§ 7 Luvan myöntäminen Piknik tilaisuuteen Jokelan koulun lammelle pe 24.5.2019,
16.05.2019
Kunnossapitopäällikkö
§ 12 Montturock, liikenteenohjaussuunnitelma 2019, 23.05.2019
Kuntakehitysjohtaja
hankintapäätös:
§ 36 Tuusulan kunnan sisäilma- ja kuntotutkimuspalveluiden keskeyttäminen,
17.05.2019
korvauspäätös:
§ 40 Korvauspäätös kiinteistön 858-413-1-402 porakaivon rakentamiskustannuksista,
03.06.2019
Liikenneinsinööri
muu päätös:
§ 8 Sammonmäki, liikennemerkkilisäykset, 17.05.2019
Rakennuspäällikkö
hankintapäätös:
§ 3 Kellokosken koulu, yläasteen sisäpihan muutostyöt, 17.05.2019
§ 4 Lepolan koulun lähiliikuntapaikan rakennusurakka, 17.05.2019
Ehdotus
Tekninen lautakunta päättää
merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen
lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 81
Työryhmien pöytäkirjoja
15.4.2019 Työmaakokous 8, Kt Koskenmäen kiertoliitymä
20.5.2019, työmaakokous nro 1, Vuoden 2019 päällystystöiden urakka
21.5.2019 Työmaakokous nro 10, Lahelanpelto II kaava-alueen kunnallistekniikan ja
katujen rakentaminen
23.5.2019, Aloituspalaveri, pöytäkirja Puustellinmetsän ja Rykmentinpuiston
keskuksen asemakaava-alueet, kiveysurakka 1, aloituskokous
Ehdotus
Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta
kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 82
Ilmoitusasiat
Ehdotus
Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
1. Kehitettävät kiinteistöt, asemakaava ja asemakaavan, kaava nro 3552,
muutosluonnos on nähtävillä 23.5.–24.6.2019, lausunnot pyydetään viimeistään
31.7.2019.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 83
Muut asiat
1. Vierailu Kouvolan asuntomessuilla ti 18.6.2019 klo 9 lähtien ennen messujen
aukeamista yleisölle.
Ilmoittautumiset ma 10.6.2019 mennessä Kristiina Rokalalle. Osallistujat: tekninen
lautakunta, kuntakehityslautakunta, rakennusvalvontajaosto ja Tuusulan vesi -jäsenet
ja varajäsenet sekä viranhaltijoita.
Ohjelma:
Klo 9.00 lähtö linja-autolla Tuusulasta kunnantalon edestä (ajoaika n. 1h 30 min
Moision kartanolle)
Klo 10.30-12.00 lounas ja tutustuminen Moision Kartanon historiaan ja
taidenäyttelyyn. Samalla kuulemme kartanon emännän Anne Hasun
asuntomessukohteeseen rakennetun Taide-talon tarinan.
Klo 12.30 saapuminen Pioneeripuistoon asuntomessualueelle (ajoaika n. 30 min
Moision kartanolta). Asuntomessujen esittely Pioneerikoulun tiloissa, josta siirrytään
kävelykierrokselle messualueelle.
n. Klo 15.30 lähtö asuntomessualueelta puistokahvila Mustila Arboretumiin kahville
(ajoaika n. 20 min asuntomessualueelta)
n. Klo 18.00/18.30 takaisin kunnantalolla
2. Seuraava teknisen lautakunnan kokous ti 20.8.2019 klo 16.00
lähtien valtuustosalissa.
Kokouksen alussa seminaari hankinnoista klo 16 - n. klo 19, jonka jälkeen lautakunnan
kokous. Mukana hankintasuunnitelija Inkeri Kontiola ja hankinnoista vastaavat
viranhaltijat. Luonnos seminaarin aiheista:
Hankintalaki ja -prosessi
Osallistaminen, markkinavuoropuhelu
Päätöksentekoa varten tarvittavat tiedot
Teknisen toimialueen esimerkkitapaukset
Tulevat tiedossa olevat hankinnat vuodelle 2020
3. Käytiin keskustelua uusista tiehankkeista ja miten turvataan ylileveiden kuljetusten
kulku niillä.
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Kunnallisvalitus
§79
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 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.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai
julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu
viranomaiselle
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
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Muutoksenhakukielto
§74, §75, §80, §81, §82, §83
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§77, §78
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät
hankinnat)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:
– 60.000 € tavarat– ja palvelut
– 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
– 300.000 € muut erityiset palvelut
– 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
– 500.000 € käyttöoikeussopimukset
I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne
jo ole hankintayksikön hallussa.
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Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Hyryläntie 16
kirjaamo@tuusula.fi
Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.
Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida
saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan hal-vinta hintaa tai kustannuksia
Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa
asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
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Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
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Oikaisuvaatimus
§76
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, tekninen lautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 TuusulaPL 60, 04301 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181

