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§ 23
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu
kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset
Keski-Uusimaa -lehdissä.
Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla
olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.
Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:
Kati Lepojärvi
Jukka Ahlgren
Kari Friman
Raimo Stenvall
Anu Åberg.
Todettiin, että
Kati Lepojärven tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 1. varavaltuutettu Leena
Joensuu
Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
Kari Frimanin tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 2. varavaltuutettu Jari
Anttalainen
Raimo Stenvallin tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 3. varavaltuutettu Veikko
Seuna
Anu Åbergin tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen.
Todettiin, että Tuusulan kunnan hallintosäännön 76 §:n mukaan puheenjohtaja voi
tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa
varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.
Puheenjohtaja on estynyt osallistumaan kokoukseen, ja 1. varapuheenjohtaja, joka
osallistuu kokoukseen etänä Teamsin välityksellä, luovuttaa, mikäli valtuusto antaa
suostumuksen, puheenjohtajuuden 2. varapuheenjohtajalle
Päätös
Valtuusto päätti, että
puheenjohtajuus voidaan hallintosäännön 76 §:n mukaisesti luovuttaa tässä
kokouksessa 2. varapuheenjohtajalle
kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 24
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Sanna Kervinen ja Taina Ketvel.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jani Peltonen ja Pasi Huuhtanen.
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Tekninen lautakunta, § 30,17.03.2020
Kunnanhallitus, § 109,23.03.2020
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 21,24.03.2020
Kunnanhallitus, § 128,30.03.2020
Valtuusto, § 25, 06.04.2020
§ 25
Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelma
TUUDno-2020-465
Tekninen lautakunta, 17.03.2020, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Heikkilä
mikko.heikkila@tuusula.fi
hankesuunnittelija
Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 12.11.2018 § 124 päätöksen Tuusulan kunnan
palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä
palveluverkkosuunnitelman päivitys. Uudisrakennuksena sekä nykyisen koulun osittaisena
peruskorjauksena toteutettava Riihikallion monitoimikampus on yksi sivistyksen toimialueen
keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle.
Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen sisäilmaongelmien vuoksi
osittaisesti käytöstä poistetun Riihikallion koulukiinteistön. Lisäksi hanke tulee korvaamaan
Etelä-Tuusulan palveluverkkosuunnitelman mukaan poistuvia koulukiinteistöjä, mm. osan
poistuvan Hyrylän koulukeskuksen kiinteistön tiloista yhdessä uudisrakennuksena
toteutettavan Rykmentinpuiston monitoimikampuksen kanssa.
Palveluverkkosuunnitelman 2019 - 2026 mukaan uutta monitoimikampusta suunniteltaessa
lähtökohtana on 4–sarjainen n. 900 oppilaan koulu, jossa toimii myös esiopetusryhmä (25
lasta) ja joka on myöhemmin laajennettavissa 5-sarjaiseksi.
Palveluverkkosuunnitelmassa 9.12.2019 tarkennettiin koulun kokoa oppilasennusteiden
mukaan n.800 oppilaaseen. Riihikallion koulu on tällä hetkellä 3–sarjainen n. 650 oppilaan
yhtenäiskoulu. Nyt tehdyllä hankesuunnittelun laajemmalla toteutuksella varaudutaan
alueen mahdolliseen kasvuun ja mahdollistetaan myös oppilaiden ohjaamiseen Riihikallion
kouluun muualta Etelä-Tuusulan alueelta. Tällä oppilaiden ohjaamisella voidaan osaltaan
reagoida ja varautua myös Rykmentinpuiston rakentumiseen ja lapsimäärien mahdolliseen
kasvuun kyseisellä alueella. Oppilasennusteen mukaan Riihikallion alueen oppilasmäärä on
vuonna 2030 n. 660 oppilasta ja muutos oppilasennusteeseen 2018 on laskeva.
Hankesuunnitelman viitepiirustukset ja tilaohjelma on laadittu palveluverkkosuunnitelman
ja strategisen kehittämissuunnitelman mukaisesti 900+25 oppilaan mitoituksella. Hankkeen
kokoa tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa, kun saadaan vahvistusta oppilasmäärien
muutoksista seuraavasta väestöennusteesta.
Vuonna 2018 Riihikallion koulukampuksesta laadittiin strateginen kehittämissuunnitelma,
jossa esiteltiin kolme vaihtoehtoista ehdotusta koulukampuksen toteuttamiseksi nykyiselle
paikalleen. Kaikissa vaihtoehdoissa myös koulutonttia esitetään laajennettavaksi pohjoisen
ja luoteen suuntaan. Kehittämissuunnittelutyöryhmä päätyi ehdottamaan jatkosuunnittelun
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lähtökohdaksi vaihtoehtoa 3, jossa koulu esitetään toteutettavaksi uudisrakennuksena
nykyisen koulun viereen. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen koulurakennus
purettaisiin. Tähän vaihtoehtoon päätettiin, kunnan johtoryhmän pyynnöstä, lisätä nykyisen
liikuntasali-osan sekä 2007 rakennetun osan säilyttäminen ja perusparannus (=VE3B).
Nykyinen koulurakennus on toiminnassa siihen asti, kunnes uusi koulu valmistuu.
Kunnanhallitus päätti 29.4.2019, Khall §163 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityksen
mukaisesti, että jatkotyöskentelyn lähtökohdaksi valitaan vaihtoehto 3B.
Hankesuunnittelu ja siihen liittyvä Strateginen kehittämissuunnittelu tehtiin yhteistyössä
Tilapalveluiden, Sivistyksen toimialueen, Kaavoituksen, Yhdyskuntasuunnittelun sekä
Riihikallion koulun edustajien kanssa. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu kuntalaisten
toiveita, joita on kartoitettu mm. asukasilloissa.
Hankkeen pääkonsultteina ovat toimineet strategisen kehittämissuunnittelun aikana WSP
Finland Oy sekä hankesuunnitteluvaiheessa Arkkitehtitoimisto LPV Oy. Hankkeeseen
liittyvän asemakaavoituksen konsulttina on toiminut Arkkitehtitoimisto LPV Oy. Lisäksi
hankesuunnitteluun on osallistunut useita eri osa-alueiden asiantuntijakonsultteja, kuten:
rakenne, geo-tekniikka, akustiikka, av-järjestelmät, maalämpö, palotekniikka,
energiatehokkuus sekä kustannustieto.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutoksen. Riihikallion koulun
asemakaavamuutosta ja sen edellyttämiä selvitystöitä on laadittu samanaikaisesti
hankesuunnittelun kanssa.
Uudisrakennuksen alustava bruttoala on n. 10 850 brm2, hyötyalan ollessa noin 7140 hym2.
Tilatehokkuus on 8,6 m2 / oppilas. Nykykyisen koulurakennuksen säilyvien,
peruskorjattavien osien laajuus on: liikuntasalirakennus 1677 brm² ja 2007 rakennettu osa
(pajatalo) 1849 brm². Pajatalon 2. kerros (n. 745 htm²) ei sisällä koulun tiloja, vaan on
kokonaisuudessaan ulosvuokrattavaa tilaa. Laajennetun koulutontin laajuus on noin 3,2 ha,
josta rakennetun koulupihan osuus on noin 6000 m² ja puistomaisen pihan osuus n. 1700
m². Piha-alue varustetaan kuntalaisten lähiliikuntapaikaksi.

Rakennusten lämmitysmuodoksi esitetään maalämmön ja kaukolämmön yhdistelmää, jossa
65-70% kiinteistön lämmitysenergiatarpeesta tuotetaan maalämmöllä ja loput
kaukolämmöllä.
Riihikallion koulukampuksen toteuttamismuotona on pääurakka. Pääurakkamuodossa
hankkeen johtamisesta vastaa tilaaja (Tuusulan kunnan Tilapalvelut), suunnittelu ja
rakentaminen toteutetaan erillisillä sopimuksilla. Rakennushanke toteutuu vaihe kerrallaan:
luonnos-, yleis- ja toteutussuunnitelmien jälkeen siirrytään urakkakilpailutukseen.
Urakoitsijavalintapäätösten jälkeen voidaan ryhtyä rakentamaan. Urakkakilpailutusvaiheessa
tilaaja päättää, käytetäänkö rakennushankkeessa kokonaisurakkamallia vai jaetaanko
urakka osiin.
Pääurakkamuodossa kiinteistön ylläpito jää kunnan vastuulle.
Hankkeen tavoiteaikataulu:
hankesuunnitelman päätäntä 3 - 4/2020
toteutussuunnittelun valmistelu 4 - 6/2020
toteutussuunnittelu 9/2020 – 8/2021
rakentamisen valmistelu 9/2021 – 12/2021
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rakentaminen ja purkaminen 1/2022 – 9/2024
uudisrakennuksen kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 11/2023 – 12
/2023
uudisrakennuksen käyttöönotto, tavoitteena 1/2024
koko kampuksen valmistuminen 10/2024
Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 32 370 000 euroa. (alv 0%).
Määrärahat:
Vuodelle 2020, 500 000 euroa
Vuodelle 2021, 10 000 000 euroa
Vuodelle 2022, 14 000 000 euroa
Vuodelle 2023, 6 400 000 euroa
Vuodelle 2024, 0 euroa
Kustannusten jakautumista vuosille 2020-2024 sekä kustannusarviota tarkennetaan
hankkeen edetessä.
Lisäksi hankkeelle varataan
n. 500 000 euroa irtokalusteisiin: 500 euroa/henkilö (sisältää oppilaat ja henkilöstön)
n. 160 000 euroa AV-varusteiden ja -välineiden leasing-kustannuksiin: 200 euroa
/oppilas
Ehdotus
Esittelijä: Esa Koskinen, rakennuspäällikkö
Tekninen lautakunta päättää
osaltaan hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
ehdottaa kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus päättää
hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa vt. tilapalvelupäällikön kilpailuttamaan toteutussuunnittelun.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 23.03.2020, § 109
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Heikkilä
mikko.heikkila@tuusula.fi
hankesuunnittelija
Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee asiaa 24.3.2020 pidettävässä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
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ottaa asian 6.4.2020 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksensa valtuustolle 30.3.2020 pidettävässä kunnanhallituksen
kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 24.03.2020, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Heikkilä, Tiina Simons, Harri Saramola, Markus Torvinen
mikko.heikkila@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi, harri.saramola@tuusula.fi, markus.
torvinen@tuusula.fi
hankesuunnittelija, kehittämispäällikkö, rehtori, opetuspäällikkö
Oheismateriaali
1 Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelma
2 Suunnittelutyöryhmä
3 Strateginen kehittämissuunnitelma
4 Pinta-alakäsitteet
5 Viitesuunnitelmat
6 Tilaohjelma
7 Rakennustapaselostus
8 Alustava kaavaehdotus
9 Hankkeen aikataulu
10 Tavoitehinta-arvio
Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 12.11.2018 § 124 päätöksen Tuusulan kunnan
palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä
palveluverkkosuunnitelman päivitys. Uudisrakennuksena sekä nykyisen koulun osittaisena
peruskorjauksena toteutettava Riihikallion monitoimikampus on yksi sivistyksen toimialueen
keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle.
Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen sisäilmaongelmien vuoksi
osittaisesti käytöstä poistetun Riihikallion koulukiinteistön. Lisäksi hanke tulee korvaamaan
Etelä-Tuusulan palveluverkkosuunnitelman mukaan poistuvia koulukiinteistöjä, mm. osan
poistuvan Hyrylän koulukeskuksen kiinteistön tiloista yhdessä uudisrakennuksena
toteutettavan Rykmentinpuiston monitoimikampuksen kanssa.
Palveluverkkosuunnitelman 2019 - 2026 mukaan uutta monitoimikampusta suunniteltaessa
lähtökohtana on 4–sarjainen n. 900 oppilaan koulu, jossa toimii myös esiopetusryhmä (25
lasta) ja joka on myöhemmin laajennettavissa 5-sarjaiseksi.
Palveluverkkosuunnitelmassa 9.12.2019 tarkennettiin koulun kokoa oppilasennusteiden
mukaan n.800 oppilaaseen. Riihikallion koulu on tällä hetkellä 3–sarjainen n. 650 oppilaan
yhtenäiskoulu. Nyt tehdyllä hankesuunnittelun laajemmalla toteutuksella varaudutaan
alueen mahdolliseen kasvuun ja mahdollistetaan myös oppilaiden ohjaamiseen Riihikallion
kouluun muualta Etelä-Tuusulan alueelta. Tällä oppilaiden ohjaamisella voidaan osaltaan
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reagoida ja varautua myös Rykmentinpuiston rakentumiseen ja lapsimäärien mahdolliseen
kasvuun kyseisellä alueella. Oppilasennusteen mukaan Riihikallion alueen oppilasmäärä on
vuonna 2030 n. 660 oppilasta ja muutos oppilasennusteeseen 2018 on laskeva.
Hankesuunnitelman viitepiirustukset ja tilaohjelma on laadittu palveluverkkosuunnitelman
ja strategisen kehittämissuunnitelman mukaisesti 900+25 oppilaan mitoituksella. Hankkeen
kokoa tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa, kun saadaan vahvistusta oppilasmäärien
muutoksista seuraavasta väestöennusteesta.
Vuonna 2018 Riihikallion koulukampuksesta laadittiin strateginen kehittämissuunnitelma,
jossa esiteltiin kolme vaihtoehtoista ehdotusta koulukampuksen toteuttamiseksi nykyiselle
paikalleen. Kaikissa vaihtoehdoissa myös koulutonttia esitetään laajennettavaksi pohjoisen
ja luoteen suuntaan. Kehittämissuunnittelutyöryhmä päätyi ehdottamaan jatkosuunnittelun
lähtökohdaksi vaihtoehtoa 3, jossa koulu esitetään toteutettavaksi uudisrakennuksena
nykyisen koulun viereen. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen koulurakennus
purettaisiin. Tähän vaihtoehtoon päätettiin, kunnan johtoryhmän pyynnöstä, lisätä nykyisen
liikuntasali-osan sekä 2007 rakennetun osan säilyttäminen ja perusparannus (=VE3B).
Nykyinen koulurakennus on toiminnassa siihen asti, kunnes uusi koulu valmistuu.
Kunnanhallitus päätti 29.4.2019, Khall §163 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityksen
mukaisesti, että jatkotyöskentelyn lähtökohdaksi valitaan vaihtoehto 3B.
Hankesuunnittelu ja siihen liittyvä Strateginen kehittämissuunnittelu tehtiin yhteistyössä
Tilapalveluiden, Sivistyksen toimialueen, Kaavoituksen, Yhdyskuntasuunnittelun sekä
Riihikallion koulun edustajien kanssa. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu kuntalaisten
toiveita, joita on kartoitettu mm. asukasilloissa.
Hankkeen pääkonsultteina ovat toimineet strategisen kehittämissuunnittelun aikana WSP
Finland Oy sekä hankesuunnitteluvaiheessa Arkkitehtitoimisto LPV Oy. Hankkeeseen
liittyvän asemakaavoituksen konsulttina on toiminut Arkkitehtitoimisto LPV Oy. Lisäksi
hankesuunnitteluun on osallistunut useita eri osa-alueiden asiantuntijakonsultteja, kuten:
rakenne, geo-tekniikka, akustiikka, av-järjestelmät, maalämpö, palotekniikka,
energiatehokkuus sekä kustannustieto.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutoksen. Riihikallion koulun
asemakaavamuutosta ja sen edellyttämiä selvitystöitä on laadittu samanaikaisesti
hankesuunnittelun kanssa.
Uudisrakennuksen alustava bruttoala on n. 10 850 brm2, hyötyalan ollessa noin 7140 hym2.
Tilatehokkuus on 8,6 m2 / oppilas. Nykykyisen koulurakennuksen säilyvien,
peruskorjattavien osien laajuus on: liikuntasalirakennus 1677 brm² ja 2007 rakennettu osa
(pajatalo) 1849 brm². Pajatalon 2. kerros (n. 745 htm²) ei sisällä koulun tiloja, vaan on
kokonaisuudessaan ulosvuokrattavaa tilaa. Laajennetun koulutontin laajuus on noin 3,2 ha,
josta rakennetun koulupihan osuus on noin 6000 m² ja puistomaisen pihan osuus n. 1700
m². Piha-alue varustetaan kuntalaisten lähiliikuntapaikaksi.

Rakennusten lämmitysmuodoksi esitetään maalämmön ja kaukolämmön yhdistelmää, jossa
65-70% kiinteistön lämmitysenergiatarpeesta tuotetaan maalämmöllä ja loput
kaukolämmöllä.
Riihikallion koulukampuksen toteuttamismuotona on pääurakka. Pääurakkamuodossa
hankkeen johtamisesta vastaa tilaaja (Tuusulan kunnan Tilapalvelut), suunnittelu ja
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rakentaminen toteutetaan erillisillä sopimuksilla. Rakennushanke toteutuu vaihe kerrallaan:
luonnos-, yleis- ja toteutussuunnitelmien jälkeen siirrytään urakkakilpailutukseen.
Urakoitsijavalintapäätösten jälkeen voidaan ryhtyä rakentamaan. Urakkakilpailutusvaiheessa
tilaaja päättää, käytetäänkö rakennushankkeessa kokonaisurakkamallia vai jaetaanko
urakka osiin.
Pääurakkamuodossa kiinteistön ylläpito jää kunnan vastuulle.
Hankkeen tavoiteaikataulu:
hankesuunnitelman päätäntä 3 - 4/2020
toteutussuunnittelun valmistelu 4 - 6/2020
toteutussuunnittelu 9/2020 – 8/2021
rakentamisen valmistelu 9/2021 – 12/2021
rakentaminen ja purkaminen 1/2022 – 9/2024
uudisrakennuksen kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 11/2023 – 12
/2023
uudisrakennuksen käyttöönotto, tavoitteena 1/2024
koko kampuksen valmistuminen 10/2024
Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 32 370 000 euroa. (alv 0%).
Määrärahat:
Vuodelle 2020, 500 000 euroa
Vuodelle 2021, 10 000 000 euroa
Vuodelle 2022, 14 000 000 euroa
Vuodelle 2023, 6 400 000 euroa
Vuodelle 2024, 0 euroa
Kustannusten jakautumista vuosille 2020-2024 sekä kustannusarviota tarkennetaan
hankkeen edetessä.
Lisäksi hankkeelle varataan
n. 500 000 euroa irtokalusteisiin: 500 euroa/henkilö (sisältää oppilaat ja henkilöstön)
n. 160 000 euroa AV-varusteiden ja -välineiden leasing-kustannuksiin: 200 euroa
/oppilas
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
osaltaan hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa vt. tilapalvelupäällikön kilpailuttamaan toteutussuunnittelun.
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___________
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Jäsen Alanko esitti seuraavan muutosehdotuksen: "Tuusulan lapsimäärästä on esitetty
viranhaltijoiden taholta ennusteita, joiden mukaan lapsimäärä on laskemassa lähivuosina.
Tästä syystä ei ole perusteltua mitoittaa Riihikallion monitoimikampusta jopa 900 oppilaan
määrälle. Koko palveluverkko tulisi ottaa uudelleen arvioitavaksi ja säilyttää myös pienet
koulut, eikä rakentaa uusia mammuttikouluja."
Jäsen Alangon muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jäsen Alanko jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide liitetään pöytäkirjaan.

Kunnanhallitus, 30.03.2020, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Heikkilä, Esa Koskinen
mikko.heikkila@tuusula.fi, esa.koskinen@tuusula.fi
hankesuunnittelija, rakennuspäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

---

hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa vt. tilapalvelupäällikön kilpailuttamaan toteutussuunnittelun.

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pekka Heikkinen Tuija Reinikaisen ja
Pentti Mattilan kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, oli asia ratkaistava äänestämällä.
Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat asian
käsittelyä tässä kokouksessa äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat asian
palauttamista uudelleen valmisteluun, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin 9 jaa-ääntä (Huuhtanen, Lappalainen, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Riola, Salmi,
Peltonen, Salonen ja Lindberg) ja 4 ei-ääntä (Nepponen, Heikkinen, Mattila ja
Reinikainen). Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.
Päätös
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Kunnanhallitus päätti
hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa vt. tilapalvelupäällikön kilpailuttamaan toteutussuunnittelun.
Pekka Heikkinen ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Esitin asian palauttamista uudelleen valmisteluun seuraavilta osin:
taloudellisin sekä oppilasmäärän kehitykseen liittyvin perustein, koulu
suunnitellaan uudelleen kolmisarjaiseksi, kuten Riihikallion koulu nytkin on
ja rakennus suunnitellaan niin, että sitä on mahdollisuus hyvällä tavalla laajentaa
siinä vaiheessa kun/jos oppilasmäärä kasvaa
pajarakennuksen toinen kerros ohjelmoidaan opetustilaksi
liikuntatilat, jotka enemmän kuin kaksinkertaistuvat suunnitellaan uudelleen
pienempinä."
Virpi Lehmusvaara ja Mikko Heikkilä selostivat asiaa kokouksessa.

Valtuusto, 06.04.2020, § 25
Liitteet

1 Riihikallion monitoimikampus, Hankesuunnitelma, khall 23.3.2020, khall 30.3.2020,
valt 6.4.2020
2 Riihikallion monitoimikampus, Liite 02 Strateginen kehittämissuunnitelma, khall
23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
3 Riihikallion monitoimikampus, Liite 06 Rakennustapaselostus, khall 23.3.2020, khall
30.3.2020, valt 6.4.2020
4 Riihikallion monitoimikampus, Liite 07 Alustava kaavaehdotus, khall 23.3.2020, khall
30.3.2020, valt 6.4.2020
5 Riihikallion monitoimikampus, Liite 08 Hankkeen aikataulu, khall 23.3.2020, khall
30.3.2020, valt 6.4.2020
6 Riihikallion monitoimikampus, Liite 05 Tilaohjelma, khall 23.3.2020, khall 30.3.2020,
valt 6.4.2020
7 Riihikallion monitoimikampus, Liite 09 Tavoitehinta-arvio, khall 23.3.2020, khall
30.3.2020, valt 6.4.2020
8 Riihikallion monitoimikampus, Liite 04 Viitesuunnitelmat, khall 23.3.2020, khall
30.3.2020, valt 6.4.2020
9 Riihikallion monitoimikampus, Liite 01 Suunnittelutyöryhmä, khall 23.3.2020, khall
30.3.2020, valt 6.4.2020
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10 Riihikallion monitoimikampus, Liite 03 Pinta-alakäsitteet, khall 23.3.2020, khall
30.3.2020, valt 6.4.2020
Oheismateriaali
1 Riihikallion monitoimikampus, Liite 10 Meluselvitys, oheismat, khall 23.3.2020, khall
30.3.2020, valt 6.4.2020
2 Riihikallion monitoimikampus, Liite 11 Rak.historiallinen selv, oheismat, khall
23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
3 Riihikallion monitoimikampus, Liite 12 Kunnallistekn. suunit., oheismat, khall
23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
4 Riihikallion monitoimikampus, Liite 13 Pysäkit ja ulkoilureitit, oheismat, khall
23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
5 Riihikallion monitoimikampus, Liite 14 Johtotiedot, oheismat, khall 23.3.2020, khall
30.3.2020, valt 6.4.2020
6 Riihikallion monitoimikampus, Liite 15 Perustamistapalausunto, oheismat,khall
23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
7 Riihikallion monitoimikampus, Liite 16 Selvitys sprinklauksesta, oheism, khall
23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
8 Riihikallion monitoimikampus, Liite 17 Maalämpöselvitys, oheismat, khall 23.3.2020,
khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
9 Riihikallion monitoimikampus, Liite 18 Energiatehok. rak. ohj, oheismat,khall
23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
10 Riihikallion monitoimikampus, Liite 19 Rakennusten energiatod., oheismat, khall
23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
11 Riihikallion monitoimikampus, Liite 20 Tilakortit, oheismat, khall 23.3.2020, khall
30.3.2020, valt 6.4.2020
12 Riihikallion monitoimikampus, Liite 21 Keittiölaitteet., oheismat, khall 23.3.2020,
khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
13 Riihikallion monitoimikampus, Liite 22 Sisäisen vuokran lask., oheismat,, khall
23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
14 Riihikallion monitoimikampus, Liite 24 AV hankesuunnitelma, oheismat, khall
23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
15 Riihikallion monitoimikampus, Liite 25 Nyk. koulurak., piir., oheismat, khall
23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
16 Riihikallion monitoimikampus, Liite 26a Kuntotutkimus, oheismat, khall 23.3.2020,
khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
17 Riihikallion monitoimikampus, Liite 26b Liikuntasalin kuntotutkimus, oheismat,
khall 23.3.2020, khall 30.3.2020, valt 6.4.2020
18 Riihikallion monitoimikampus, Liite 27 Väistötilat, oheismat, khall 23.3.2020, valt
6.4.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa vt. tilapalvelupäällikön kilpailuttamaan toteutussuunnittelun.
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Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pekka Heikkinen teki Seppo Noron, Matti
Alangon ja Liisa Palvaksen kannattamana seuraavan palautusesityksen:
"Esitän asian palauttamista uudelleen valmisteluun seuraavilta osin:
taloudellisin sekä oppilasmäärän kehitykseen liittyvin perustein, koulu
suunnitellaan uudelleen kolmisarjaiseksi, kuten Riihikallion koulu nytkin on
ja rakennus suunnitellaan niin, että sitä on mahdollisuus hyvällä tavalla laajentaa
siinä vaiheessa kun/jos oppilasmäärä kasvaa - pajarakennuksen toinen kerros
ohjelmoidaan opetustilaksi
liikuntatilat, jotka enemmän kuin kaksinkertaistuvat suunnitellaan uudelleen
pienempinä."
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu palautusesitys, on asia
ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka
kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka
kannattavat Heikkisen tekemää palautusesitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä
jaa-äänen antoivat Jussi Salonen, Pasi Huuhtanen, Päivö Kuusisto, Kim Kiuru,
Janne Mellin, Sanna Tuhkunen, Jorma Sulander, Markus Meckelborg, Ilona
Toivanen, Aarno Järvinen, Jouko Riola, Mika Mäki-Kuhna, Tommi Partanen, Anna
Yltävä, Sanna Kervinen, Emmi Sirniö, Aila Koivunen, Arto Nätkynmäki, Kari
Kinnunen, Ilmari Sjöblom, Elisa Laitila, Johanna Sipiläinen, Jari Anttalainen, Henri
Koskela, Ruut Sjöblom, Karita Mäensivu, Lilli Salmi, Arto Lindberg, Eeva-Liisa
Nieminen, Jani Peltonen, Jere Pulska, Jerry Airikka, Laura Åvall, Lea Ahonen,
Monica Avellan, Petra Kela, Sami Tamminen, Ulla Palomäki, Ulla Rosenqvist,
Veikko Seuna
ei-äänen antoivat Seppo Noro, Matti Alanko, Margita Winqvist, Pekka Heikkinen,
Satu Heikkilä, Taina Ketvel, Kirsi Viitanen, Liisa Palvas, Antti Kaikkonen, Ari
Nyman, Leena Joensuu.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi
valtuuston päättäneen käsitellä asian tässä kokouksessa.
Keskustelun jatkuessa Sanna Kervinen esitti Laura Åvallin, Pekka Heikkisen, Taina
Ketvelin, Arto Nätkynmäen, Ilmari Sjöblomin ja Monica Avellanin kannattamana, että
pohjaehdotukseen lisätään seuraava 3. ranskalainen viiva:
"- tuusulalaisille lapsille ja nuorille tulee varmistaa turvallinen ja terveellinen
oppimisympäristö Riihikallion monitoimikampukseen. Hanke tulee toteuttaa
tehokkaasti ja laadukkaasti, kuitenkin niin, että nyt arvioitua kokonaiskustannusta, 32
370 000 euroa ei tulla ylittämään. Mikäli olosuhteet joiltain osin, kuten esimerkiksi
yleisten rakennuskustannusten tai ennustettavissa olevan lapsimäärän suhteen
tulevat muuttumaan niin, että tuo kokonaiskustannus näyttäisi ylittyvän, on hanke
tuotava erikseen valtuuston käsittelyyn."
Valtuusto hyväksyi em. muutosesityksen yksimielisesti.
Päätös

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.04.2020

3/2020

17 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto päätti
hyväksyä Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa vt. tilapalvelupäällikön kilpailuttamaan toteutussuunnittelun
että tuusulalaisille lapsille ja nuorille tulee varmistaa turvallinen ja terveellinen
oppimisympäristö Riihikallion monitoimikampukseen. Hanke tulee toteuttaa
tehokkaasti ja laadukkaasti, kuitenkin niin, että nyt arvioitua
kokonaiskustannusta, 32 370 000 euroa ei tulla ylittämään. Mikäli olosuhteet
joiltain osin, kuten esimerkiksi yleisten rakennuskustannusten tai
ennustettavissa olevan lapsimäärän suhteen tulevat muuttumaan niin, että tuo
kokonaiskustannus näyttäisi ylittyvän, on hanke tuotava erikseen valtuuston
käsittelyyn.
Tiedoksi
sivistys, kasvu ja ympäristö
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 15,25.02.2020
Kunnanhallitus, § 88,16.03.2020
Valtuusto, § 26, 06.04.2020
§ 26
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittäminen
TUUDno-2020-283
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 25.02.2020, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Simons, Virpi Lehmusvaara, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Terttu
Turnbull-Smith
tiina.simons@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi,
hannamari.halinen@tuusula.fi, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö,
talouspäällikkö
Liitteet

1 Lapsimäärät
2 Liite Ennakkovaikutusten arviointi_ ruotsinkielinen
3 Ruotsinkylän kyläyhdistys ry. till KASSI 23.2.2020
4 Eriävä mielipide § 15 Alanko
5 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittäminen talousvaikutukset
taulukolla
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämisen tarpeet
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen ruotsinkielinen toiminta, ruotsia äidinkielenään puhuville lapsille,
on sijoittunut Kievarin päiväkodin yhteen lapsiryhmään Tuusulan Hyrylässä.
Ruotsinkielinen esiopetus on sijoittunut Klemetskogin koulun yhteyteen, joskin
aamuisin täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset tuodaan ensin Kievarin
päiväkotiin, josta heille on taksikuljetus Klemetskogiin. Iltapäivän osalta täydentävä
varhaiskasvatus esiopetusikäisille on järjestetty Klemetskogin koululla.
Varhaiskasvatuksen ruotsinkielistä toimintaa on lähdetty kehittämään ja laajentamaan
yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Tavoitteena on ollut tarjota
varhaiskasvatuksessa ruotsinkielistä kielirikasteista toimintaa, jonka parissa olleet
lapset voisivat siirtyä ruotsinkieliseen perusopetukseen. Perusopetuksen laskevan
oppilasmäärän kasvattamiseksi on käynnistetty varhaiskasvatuksessa kielirikasteinen
toiminta syksyllä 2019, joka on suunnattu 3-5-vuotiaille suomenkielisille lapsille.
Syksyllä 2020 toiminta laajenee. Tällä hetkellä Kievarin päiväkodin ryhmissä on 16
lasta, joista 3 on alle kolmevuotiaita ja 8 on ruotsinkielisessä kielisuihkussa.
Varhaiskasvatuksen palveluverkkouudistuksen myötä toiminta Kievarin päiväkodissa
päättyy ja toiminta tulee siirtymään joko Martta Wendelin päiväkotiin tai Kirkonkylän
kampukseen.
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Varhaiskasvatuksessa haasteena on ollut ruotsinkielisen henkilökunnan saaminen
usean vuoden ajan. Toiminnan kehittäminen on lisännyt kiinnostusta työpaikkojamme
kohtaan. Lukumäärältään suurempi ruotsinkielinen työyhteisö on osoittautunut
kiinnostavaksi ja toiminnan kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden työssä
kehittymiseen ja toiminnan kehittämiseen.
Luonteva yhteistyö perusopetuksen kanssa on nykytilanteessa etäisyyden vuoksi
kuitenkin haastavaa. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyö samassa
toimipisteessä tuottaisi suuremman ruotsinkielisen työyhteisön ja lasten osalta
selkeän jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun.

Perusopetus
Ruotsinkielinen perusopetus on järjestetty Tuusulan Klemetskogin koulussa
vuosiluokille 1-6. Esiopetuksen järjestämisen paikka on lapsimääristä riippuen
vaihdellut Klemetskogin koululla tai Kievarin päiväkodissa. Yläkouluikäisten opetuksen
järjestämisessä Tuusula on tehnyt yhteistyötä Vantaan Helsinge Skolanin kanssa.
Oppilasmäärä esi- ja perusopetuksessa on kehittämistoimenpiteistä huolimatta ollut
viime vuosina laskeva. Tammikuussa 2010 oppilaita oli 53 perusopetuksessa ja 12
esiopetuksessa eli yhteensä 65 oppilasta. Nyt tammikuussa oppilaita oli
perusopetuksessa 42 ja esiopetuksessa 7 eli yhteensä 49. Oppilasmäärien laskun
lisäksi haasteena on ollut palkata kelpoisia opettajia vakituisiin virkoihin. Henkilöstön
hakeutumiseen vaikuttanee yksikön sijainti ja yhteisön koko. Yksikön sijainti on ollut
myös monien perheiden kannalta haastava, koska ruotsinkieliset perheet sijoittuvat
eri puolille Tuusulan kuntaa.
Taulukot kunnan lapsimäärät ja ruotsinkielisten perheiden sijoittuminen kunnassa
ovat liitteenä.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämisen vaihtoehdot 1-4
Vaihtoehto 1: Kehittäminen nykyisellä palveluverkolla
Kievarin kielirikasteinen varhaiskasvatus laajenee elokuussa 2020. Tavoitteena on
kasvattaa ruotsinkielistä varhaiskasvatusta kielirikasteisena toimintana.
Klemetskogin kouluun on mahdollista ottaa enemmän oppilaita. Koulun
oppilasmäärää voidaan kasvattaa nykyisestä ja kehittää pedagogiikkaa samoin kuin
muissakin Tuusulan kouluissa. Tilojen riittävyyden ja opetuksen järjestämisen
näkökulmasta toimivin vaihtoehto olisi 3 -ryhmäinen koulu, jolloin oppilasmäärä voisi
olla n. 60-70 perusopetuksen oppilasta. Koulussa on osaava henkilöstö ja vahva
yhteisöllisyys, mutta henkilöstön vaihtuvuus on kohtalaista. Haasteena ovat pienet
lapsi- ja oppilasmäärät sekä varhaiskasvatus ja esi-/perusopetus sijainti eri
toimipaikoissa. Tämä vaikuttaa mm. esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen
järjestämiseen. Koulun sijainti vaikuttaa saavutettavuuteen ja houkuttelevuuteen eikä
mahdollista yhteistyötä naapurikuntien kanssa oppilasmäärän lisäämiseksi.
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Vaihtoehto 2: Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus siirtyy Kirkonkylän
kampukselle 2023
Opetus ja varhaiskasvatus voidaan sijoittaa samaan yksikköön ja saadaan lapselle
selkeä jatkumo. Laskevat oppilasmäärät mahdollistavat sen, että
hankesuunnitelmassa hyväksyttyyn Kirkonkylän kampukseen mahtuvat
ruotsinkielisen opetuksen oppilaat ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus. Kirkonkylän
kampukselle on hyvät kulkuyhteydet eri puolilta Tuusulaa, niin oppilaille kuin
henkilöstöllekin. Yksikkö on lähellä isoja asuinalueita mm. Rykmentinpuistoa.
Yhteistyö naapurikuntien kanssa mahdollistuu ja yhteistyön kautta koulu voi kasvaa
ns. 1-sarjaiseksi, yli sadan oppilaan yksiköksi. Tiivis ja joustava varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen työyhteistyö ja toiminnot tukevat toisiaan ja ovat etuna myös
rekrytoinnissa.

Vaihtoehto 3: Ruotsinkielinen perusopetus siirtyy Rykmentinpuiston
yhtenäiskouluun 2024 ja varhaiskasvatus järjestetään
Martta Wendelinin päiväkodissa
Kouluun on hyvät kulkuyhteydet eri puolilta Tuusulaa. Rykmentinpuiston koulu kasvaa
entistä suuremmaksi, jos ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus siirretään sinne.
Lähellä isoja asuinalueita mm. Rykmentinpuistoa. Jatkumo varhaiskasvatuksesta
opetukseen ei toteudu tässä vaihtoehdossa. Yhteistyö naapurikuntien kanssa
mahdollistuisi koulun Rykmentinpuiston sijainnilla ja yhteistyön kautta koulu voi
kasvaa ns. 1-sarjaiseksi, yli sadan oppilaan yksiköksi.

Vaihtoehto 4: Ruotsinkielinen perusopetus siirtyy Lahelan yhtenäiskouluun
vuonna 2026 ja varhaiskasvatus järjestetään Martta Wendelinin päiväkodissa
Nykyistä keskeisempi sijainti, mutta yhteistyö naapurikuntien kanssa ei toteudu.
Perusopetus säilyy samalla alueella.
Saavutettavuus koko Tuusulasta vaikeampaa kuin Kirkonkylän ja Rykmentinpuiston
vaihtoehdoissa. Koulun kehittäminen siirtyy pidemmälle tulevaisuuteen, koska
valmistuminen vasta 2026.
Ennakkovaikutusten arviointi
Osana ruotsinkielisen opetuksen kehittämistä on tehty ennakkovaikutusten arviointia.
Hyväksytyssä kunnan palveluverkkosuunnitelmassa (valtuusto 9.12.2019) on kirjattu,
että ruotsinkielisen opetuksen osalta arviointi toteutetaan. Ennakkovaikutusten
arvioinnin tarkoituksena on arvioida yhdessä; lapset, huoltajat, henkilökunta,
kuntalaiset ja muut toimijat, mitä erilaisia vaikutuksia mahdollisilla muutoksilla ja
tehtävillä päätöksillä olisi.
Näkökulmina tässä toteutetussa ennakkovaikutusten arvioinnissa on suorat
henkilövaikutukset eli vaikutukset lapsiin, perheisiin ja henkilöstöön sekä
talousvaikutukset. Tärkeä osa ennakkovaikutusten arviointia on lapsivaikutusten
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arviointi. Lapsivaikutusten arvioinnilla varmistetaan lasten kuulemista ja lasten
oikeuksien toteutumista päätöksenteossa.
Ennakkovaikutusten arviointia varten voidaan mm. järjestetään tilaisuuksia, johon
kutsutaan mukaan kuntalaisia, joita asia koskee, toteutetaan erilaisia kyselyitä sekä
kerätään viranhaltijoiden tuottamaa tietoa päätöksenteon tueksi.
Ruotsinkielisen opetuksen kehittämiseksi ennakkovaikutusten arviointia
toteutettiin yhteistyössä seuraavasti:
1. Huoltajille järjestettiin vanhempainilta 12.12.2019, jossa oli neljän eri
kehittämisvaihtoehdon esittely sekä osallistavaa yhteistä työskentelyä
2. Kysely Klemetskogin ja Kievarin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen huoltajille
tammikuussa 2020 vanhempainillassa esitetyistä vaihtoehdoista.
3. Työskentely Klemetskogin esi- ja perusopetuksen oppilaille tammikuussa 2020
piirtäen ja kirjoittaen teemasta: Tulevaisuuden koulu.
4. Henkilöstökysely Klemetskogin opetushenkilöstölle vaihtoehdoista helmikuu
2020.
5. Pidettiin infokeskustelu kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 28.1.2020
6. Tuotettiin viranomaistietoa talousvaikutusten arviointia varten
Ennakkovaikutusten arviointi on liitteenä.
Yhteenveto ennakkovaikutusten arvioinnista ja johtopäätökset
Ennakkovaikutusten arvioinnin eri osa-aluissa on laajasti tarkasteltu ruotsinkielisen
varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämistä ja mahdollista sijoittumista neljällä eri
vaihtoehdolla. Vahvimpina vaihtoehtoina on toiminnan jatkaminen nykyisellä
palveluverkolla tai ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen siirtäminen
Kirkonkylän kampukselle. Ennakkovaikutusten arvioinnin lisäksi kehittämisestä on
tiedotettu sekä Kievarin varhaiskasvatusyksikön ja Klemetskogin koulun henkilöstöä
ennen prosessin alkua.
Huoltajille tärkeinä näyttäytyi ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen
kehittäminen (75% erittäin tärkeää), yhteisön vahvistaminen (34.5% erittäin tärkeää) ja
oppilaiden määrän lisääminen (37.9% erittäin tärkeää). Kyläkoulu nykyisellä
sijainnillaan saa myös vahvaa kannatusta (34.5 % erittäin tärkeää), mutta
sen nykysijainnin ja kehittämisen rajalliset mahdollisuudet nostettiin esille ja
varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen sijainti samassa paikassa erittäin tärkeänä
(34.5%). Kirkonkylän kampus nähtiin hyvänä vaihtoehtona tulevaisuuden tarpeita
vastaamaan. Uuden kampuksen suunnittelussa tulee ruotsinkielisen yhteisön tarpeet
huomioida, kampuksen suunnittelussa tulee huolehtia “kielihygieniasta” ja vanhempia
sekä ruotsinkielisiä taustayhteisöjä aktiivisesti osallistaa.
Lasten ja nuorten toiveissa näkyy halu päästä vaikuttamaan enemmän sekä
opetukseen että toimintaympäristöön riippumatta siitä missä opetus järjestetään. Osa
oppilaista otti kantaa nykyisen tilanteen säilymisen ja pysyvyyden puolesta, osa visioi
uutta oppimisympäristöä.
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Henkilökunnasta puolet toivoo pysyvyyttä ja puolet haluavat muutosta -
henkilökunnan osallistaminen muutosprosessiin ja uuden koulun
kehittämiseen on tärkeää.
Talousvaikutusten näkökulmasta ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen
siirtäminen Kirkonkylän kampukselle tuottaa kustannussäästöjä karkeasti arvioiden n.
215 000 euroa vuodessa tuntikehyksen, ruokapalveluiden ja kiinteistön vuokrien
osalta.
Kun mietitään yksikön sijaintia Tuusulan alueella, ei tällä hetkellä kaikille “parasta”
paikkaa ole, koska oppilaat tulevat eri puolilta Tuusulaa. Päätöksen tekemisessä
täytyykin tämän vuoksi keskittyä mikä on paras sijaintipaikka tulevaisuutta ajatellen.
Varhaiskasvatuksessa haasteena on ollut ruotsinkielisen henkilökunnan saaminen
usean vuoden ajan. Toiminnan kehittäminen on lisännyt kiinnostusta työpaikkojamme
kohtaan. Lukumäärältään suurempi ruotsinkielinen työyhteisö on osoittautunut
kiinnostavaksi ja toiminnan kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden työssä
kehittymiseen ja toiminnan kehittämiseen. Luonteva yhteistyö perusopetuksen kanssa
on nykytilanteessa etäisyyden vuoksi kuitenkin haastavaa. Perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen yhteistyö samassa toimipisteessä tuottaisi suuremman
ruotsinkielisen työyhteisön, joka ei olisi niin haavoittuva mahdollisten sijaistilanteiden
kohdalla ja takaisi lasten osalta selkeän jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen
ja esiopetuksesta kouluun.
Oppilasmäärä esi- ja perusopetuksessa on kehittämistoimenpiteistä huolimatta ollut
viime vuosina laskeva. Oppilasmäärien laskun lisäksi haasteena on ollut palkata
kelpoisia opettajia vakituisiin virkoihin. Henkilöstön hakeutumiseen vaikuttanee
yksikön sijainti ja yhteisön koko.
Siirrolla Kirkonkylään tai Rykmentinpuistoon voidaan saada alueen houkuttelevin ja
uudenaikaisin ruotsinkielinen koulu. Koulun yhteisön jäsenet voivat asua 3 kunnan
alueella ja saada silti palvelun kohtalaisen koulumatkan päästä. Keskeisempi sijainti
mahdollistaa oppilaiden ohjautumisen myös lähikunnista, joiden kanssa on käyty
alustavia neuvotteluja.
Vain siirrolla Kirkonkylään tai Rykmentinpuistoon voidaan saada nopeaa kasvua
ruotsinkieliseen opetukseen. Kirkonkylä varmistaa myös yhtenäisen polun
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja alakoulun loppuun.
Siirto Kirkonkylään on aikaisin mahdollinen ajankohta ruotsinkielisen opetuksen
kasvulle. Kirkonkylän kampuksen osalta toteutussuunnittelu on käynnissä ja
valmistumassa elokuussa 2020. Jos ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus halutaan
siirtää samalle kampukselle, tulee päätökset tehdä kevään 2020 aikana, jotta ehditään
hyvin valmistella toimiva suomenkielisen ja ruotsinkielisen toiminnan yhteistyö
riittävän laajalla osallisuudella. Mikäli ruotsinkielistä opetusta ei siirretä osaksi
Kirkonkylän kampusta, on kampuksen toteutussuunnittelussa tarkasteltava
oppilasmäärien riittävyyttä jo hyväksyttyyn hankkeen laajuuteen ja selvittää muiden
yksiköiden mahdollinen yhdistäminen tai oppilaaksioton muutokset.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että

- - -

Tuusulan ruotsinkielistä opetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään siten, että
molemmat toiminnot sijoittuvat valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen.
Kirkonkylän kampuksen arvioitu valmistumisaika on syksy 2023
Tuusulan kunta käynnistää neuvottelut kuntayhteistyön
lisäämiseksi ja valmistelee huolellisesti kampuksen toteutussuunnittelun siten,
että suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus toteutuvat
parhaalla mahdollisella tavalla
kunnan palveluverkkosuunnitelmassa tarkastellaan
Klemetskogin koulukiinteistön jatko, jota sivistyksen toimialue ei ruotsinkielisen
opetuksen siirtymisen jälkeen enää tarvitse.

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Alanko esitti asian palauttamista uudelleen
valmisteluun perustelunaan puutteellinen vaikutusten ennakkoarviointi. Jäsen Avellan
kannatti esitystä.
Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun,
puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysjärjestykseksi
hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka kannattavat asian
käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa, jäsen Alangon esitys
on tullut lautakunnan päätökseksi.
Suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyä tässä kokouksessa kannattivat jäsenet
Udd, Nätkynmäki, Väänänen, Laitila, Hellgren, Airikka, Tuhkunen, Raevuori,
Salonen ja jäsen Alangon esitystä kannattivat jäsenet Avellan ja Alanko.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen äänin 9-2, että asia käsitellään tässä
kokouksessa.
Keskustelun jatkuessa, jäsen Alanko esitti asian ratkaisemista vaihtoehdon 1
mukaisesti. Jäsen Avellan kannatti esitystä.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
nimenhuutoäänestyksen. Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys,
jonka mukaan esittelijän ehdotusta äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa, jäsen
Alangon esitys on tullut lautakunnan päätökseksi.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Nätkynmäki,
Väänänen, Laitila, Hellgren, Airikka, Raevuori, Salonen ja jäsen Alangon esitystä
kannattivat jäsenet Alanko ja Avellan. Jäsen Tuhkunen äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen äänin 7-2, 1 tyhjä ääni, esittelijän
ehdotuksen mukaisesti.

Päätös
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti äänin 7-2, 1 tyhjä ääni, ehdottaa
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
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Tuusulan ruotsinkielistä opetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään siten, että
molemmat toiminnot sijoittuvat valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen.
Kirkonkylän kampuksen arvioitu valmistumisaika on syksy 2023
Tuusulan kunta käynnistää neuvottelut kuntayhteistyön
lisäämiseksi ja valmistelee huolellisesti kampuksen toteutussuunnittelun siten,
että suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus toteutuvat
parhaalla mahdollisella tavalla
kunnan palveluverkkosuunnitelmassa tarkastellaan
Klemetskogin koulukiinteistön jatko, jota sivistyksen toimialue ei ruotsinkielisen
opetuksen siirtymisen jälkeen enää tarvitse.
Lisäksi lautakunta päätti, että valmistelun edetessä tarkennetaan ennakkovaikutusten
arviointia Ruotsinkylän ruotsinkieliselle ja kyläyhteisölle.
Samalla lautakunta muistuttaa valtuustokauden tavoitteesta 22 kylien
elinvoimaisuuden edistämisestä ja maaseutumaisesta ympäristöstä ja edellyttää
Tuusulan kunnalta konkreettisia toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi, myös
koulukiinteistön tulevassa käytössä.
Jäsen Alanko jätti asiasta eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide liitetään pöytäkirjaan.
Heli Udd ja Mäntsälän kunnan edustaja Martti Nykänen poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 19.42.

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Terttu
Turnbull-Smith
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi,
hannamari.halinen@tuusula.fi, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö,
talouspäällikkö
Liitteet

1 Lapsimäärät, khall 16.3.2020
2 Ennakkovaikutusten arviointi, ruotsinkielinen, khall 16.3.2020
3 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittäminen talousvaikutukset
taulukolla, khall 16.3.2020
4 Eriävä mielipide, Alanko Matti, kassi 25.2.2020, khall 16.3.2020
Valmisteluvaiheessa on tehty useammasta eri näkökulmasta ennakkovaikutusten
arviointia. Ehdotuksen mukaan ruotsinkielistä opetusta ja
varhaiskasvatusta kehitetään siten, että molemmat toiminnot sijoittuvat, arviolta
vuonna 2023 valmistuvaan, Kirkonkylän kampukseen. Toimeenpanon yhteydessä, eli
suunniteltaessa yksityiskohtaisemmin Kirkonkylän kampuksen toimintoja ja
toimintatapoja, on erityisen tärkeää varmistaa laajemminkin ruotsinkielisen yhteisön
tarpeiden toteutuminen.
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Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen sijoittuessa Kirkonkylän
kampukseen, vapautuu Klementskogin koulu opetuskäytöstä. Suunniteltaessa
Klementskogin koulun jatkokäyttöä on tärkeää samalla arvioida ja varmistaa alueen ja
kyläyhteisön tarpeiden toteutuminen.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
Tuusulan ruotsinkielistä opetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään siten, että
molemmat toiminnot sijoittuvat valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen.
Kirkonkylän kampuksen arvioitu valmistumisaika on syksy 2023
Tuusulan kunta käynnistää neuvottelut kuntayhteistyön
lisäämiseksi ja valmistelee huolellisesti kampuksen toteutussuunnittelun siten,
että suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus toteutuvat
parhaalla mahdollisella tavalla
kunnan palveluverkkosuunnitelmassa tarkastellaan
Klemetskogin koulukiinteistön jatko, jota sivistyksen toimialue ei ruotsinkielisen
opetuksen siirtymisen jälkeen enää tarvitse
toimeenpanon yhteydessä varmistetaan ruotsinkielisen yhteisön tarpeiden
toteutuminen sekä tulevan koulukampuksen että Ruotsinkylän yhteisön
näkökulmista.
---
Avattuaan asiassa keskustelun puheenjohtaja poisti selostusosassa olevasta lauseesta
"Valmisteluvaiheessa on tehty useammasta eri näkökulmasta ennakkovaikutusten
arviointia Ruotsinkylän ruotsinkieliselle ja kyläyhteisölle" sanat "Ruotsinkylän
ruotsinkieliselle ja kyläyhteisölle".
Tuija Reinikainen Pekka Heikkisen kannattamana esitti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun.
Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, oli asia ratkaistava äänestämällä.
Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat
asian käsittelyä tässä kokouksessa äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat asian
palauttamista uudelleen valmisteluun, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin 9 jaa-ääntä (Huuhtanen, Lappalainen, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Riola, Salmi,
Peltonen, Salonen ja Lindberg) ja 4 ei-ääntä (Heikkilä, Heikkinen, Mattila ja
Reinikainen). Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
Tuusulan ruotsinkielistä opetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään siten, että
molemmat toiminnot sijoittuvat valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen.
Kirkonkylän kampuksen arvioitu valmistumisaika on syksy 2023
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Tuusulan kunta käynnistää neuvottelut kuntayhteistyön
lisäämiseksi ja valmistelee huolellisesti kampuksen toteutussuunnittelun siten,
että suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus toteutuvat
parhaalla mahdollisella tavalla
kunnan palveluverkkosuunnitelmassa tarkastellaan
Klemetskogin koulukiinteistön jatko, jota sivistyksen toimialue ei ruotsinkielisen
opetuksen siirtymisen jälkeen enää tarvitse
toimeenpanon yhteydessä varmistetaan ruotsinkielisen yhteisön tarpeiden
toteutuminen sekä tulevan koulukampuksen että Ruotsinkylän yhteisön
näkökulmista.
Tuija Reinikainen ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Esitin pykälän palauttamista uudelleen valmisteluun. Perusteluissa kerrottiin, että
ennakkovaikutusten arviointi on tehty Ruotsinkylän ruotsinkielisille kyläyhteisölle.
Näin ei kuitenkaan ole tehty. Kyläkoulut ovat merkittävä voimavara yhteisöille ja siksi
on tärkeää, että niitä kuullaan, kun muutoksia aletaan suunnittelemaan. Ruotsinkylän
kyläyhdistys on pyytänyt asiasta lausunnon hyte-lautakunnalta. Lautakunnan lausunto
kuitenkin puuttuu. Perusteluissa puhutaan myös yhteistyöstä naapurikuntien,
Keravan ja Järvenpään kanssa. Kun kyseessä on Tuusulalle samalla merkittävästä
investoinnista, olisi ollut tärkeää, että niiden kasvatus- ja sivistystoimen lausunnot
olisivat olleet mukana."
Pekka Heikkinen ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Mielestäni ruotsinkielisen opetuksen siirtämistä esitetyllä tavalla ei pitäisi tehdä tässä
vaiheessa seuraavin perustein:
ruotsinkielinen opetus on vuoden 2018 palveluverkkosuunnitelmassa ja
suunnitelman 2019 tehdyssä tarkistuksessa todettu voitavan hyvin hoitaa
nykyisissä tiloissa.
ruotsinkielisten opetus- ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarve on
kehittämistoimenpiteistä huolimatta vähentynyt selvästi kuluneiden kymmenen
vuoden aikana
myös suomenkielisten lapsien syntyvyys on asteittain puolittunut vuoden 2010
jälkeen
esittelyn mukaan ruotsinkielisen opetuksen siirron investointivaikutus on noin
10 milj.euroa
tietoa naapurikunnista mahdollisesti tulevien oppilaiden määristä ei ole, sitä
aletaan vasta selvittää
esittelystä ei käy ilmi, kuinka paljon tilaa opetuksen järjestämiseen tarvitaan, ei
myöskään investointikustannusten määrää."
Virpi Lehmusvaara ja Tiina Simons olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Valtuusto, 06.04.2020, § 26
Liitteet
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1 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittäminen talousvaikutukset
taulukolla, khall 16.3.2020, valt 6.4.2020
2 Ennakkovaikutusten arviointi, ruotsinkielinen, khall 16.3.2020, valt 6.4.2020
3 Lapsimäärät, khall 16.3.2020, valt 6.4.2020
4 Eriävä mielipide, Alanko Matti, kassi 25.2.2020, khall 16.3.2020, valt 6.4.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

Tuusulan ruotsinkielistä opetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään siten, että
molemmat toiminnot sijoittuvat valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen.
Kirkonkylän kampuksen arvioitu valmistumisaika on syksy 2023
Tuusulan kunta käynnistää neuvottelut kuntayhteistyön
lisäämiseksi ja valmistelee huolellisesti kampuksen toteutussuunnittelun siten,
että suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus toteutuvat
parhaalla mahdollisella tavalla
kunnan palveluverkkosuunnitelmassa tarkastellaan
Klemetskogin koulukiinteistön jatko, jota sivistyksen toimialue ei ruotsinkielisen
opetuksen siirtymisen jälkeen enää tarvitse
toimeenpanon yhteydessä varmistetaan ruotsinkielisen yhteisön tarpeiden
toteutuminen sekä tulevan koulukampuksen että Ruotsinkylän yhteisön
näkökulmista.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pekka Heikkinen teki Eeva-Liisa Niemisen,
Monica Avellanin, Taina Ketvelin, Aarno Järvisen, Margita Winqvistin ja Matti
Alangon kannattamana seuraavan palautusesityksen:
"Tuusulan kunnan talous on erittäin rasittuneessa tilassa. Viime vuoden tilinpäätös on
noin 20 milj. euroa alijäämäinen ja arvioni mukaan tämän vuoden talousarvion
alijäämä tulee kasvamaan 25-30 milj. euroon. Tässä tilanteessa
palveluverkkosuunnitelmaa ja hankkeiden kokoa sekä ajoitusta on tarkistettava
merkittävästi. Nyt suunniteltavia koulu- ja varhaiskasvatushankkeita ei ole syytä
mitoittaa yli näkyvissä olevan tarpeen. Toimitilat on suunniteltava niin, että niitä
voidaan sujuvasti laajentaa siinä vaiheessa kun lisätilaa tarvitaan. Ruotsinkielisen
opetuksen siirtämistä esitetyllä tavalla ei pitäisi tehdä tässä vaiheessa seuraavin
perustein:
ruotsinkielinen opetus on vuoden 2018 palveluverkkosuunnitelmassa ja
suunnitelman 2019 tehdyssä ko. suunnitelman tarkistuksessa todettu voitavan
hyvin hoitaa nykyisissä tiloissa.
ruotsinkielisten opetus- ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarve on vähentynyt
selvästi kuluneiden kymmenen vuoden aikana - eri lähteistä saamieni selvitysten
mukaan suunniteltu usi koulu mitoitettaisiin noin sadalle oppilaalle, kun
nykyinen oppilasmäärä on alle viisikymmentä - myös suomenkielisten lapsien
määrä on asteittain puolittunut vuoden 2010 jälkeen, mikä näkyy tämän asian
esittelyaineistossa - kunnanhallituksessa asiaa kysyttyäni selvisi, että
ruotsinkielisen opetuksen siirron investointivaikutus on noin 10 milj.euroa,
investoinnin suuruus ei selviä esittelyaineistosta - Jos opetus siirtyy,
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ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimitilakustannukset tulevat
nousemaan 3-4-kertaisiksi - uusien tilojen huoneistokustannuksia ei saa selville
esittelyaineistosta
tietoa naapurikunnista mahdollisesti tulevien oppilaiden määristä ei ole, sitä
aletaan vasta selvittää. hyvään valmisteluun kuuluu, että ne selvitetään ennen
päätöksentekoa. Kun asiaa kysytään naapurikunnilta, pitäisi samalla sitouttaa ne
osallistumaan myös koulun investointikustannuksiin.
Esitän asian palauttamista uuteen valmisteluun "
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu palautusesitys, on asia
ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka
kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka
kannattavat Heikkisen tekemää palautusesitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä
jaa-äänen antoivat Pasi Huuhtanen, Jorma Sulander, Tommi Partanen, Päivö
Kuusisto, Anna Yltävä, Ilona Toivanen, Aila Koivunen, Jouko Riola, Arto
Nätkynmäki, Jere Pulska, Jerry Airikka, Sanna Tuhkunen, Seppo Noro, Jussi
Salonen, Kari Kinnunen, Laura Åvall, Kim Kiuru, Johanna Sipiläinen, Lilli Salmi,
Emmi Sirniö, Elisa Laitila, Mika Mäki-Kuhna, Ruut Sjöblom, Henri Koskela, Sanna
Kervinen, Ilmari Sjöblom, Janne Mellin, Karita Mäensivu, Arto Lindberg, Jani
Peltonen, Petra Kela, Sami Tamminen, Ulla Palomäki, Ulla Rosenqvist, Veikko
Seuna
ei-äänen antoivat Matti Alanko, Aarno Järvinen, Kirsi Viitanen, Margita Winqvist,
Satu Heikkilä, Jari Anttalainen, Liisa Palvas, Markus Meckelborg, Taina Ketvel,
Antti Kaikkonen, Pekka Heikkinen, Ari Nyman, Eeva-Liisa Nieminen, Lea Ahonen,
Monica Avellan, Leena Joensuu.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi
valtuuston päättäneen käsitellä asian tässä kokouksessa.
Keskustelun jatkuessa Matti Alanko esitti Pekka Heikkisen kannattamana, että
ruotsinkielisen opetuksen kehittäminen tapahtuu Klemetskogin koulun yhteydessä.
Jussi Salonen esitti Eeva-Liisa Niemisen, Anna Yltävän, Sanna Tuhkusen ja Aarno
Järvisen kannattamana seuraavaa:
"Valtuusto päättäessään ruotsinkielisen opetuksen siirtämisestä Kirkonkylän uuteen
kouluun edellyttää ennen lopullista rakentamispäätöstä tarkemmat taloudelliset
laskelmat ruotsinkielisen opetuksen järjestämisestä niin toiminta- kuin
kiinteistökustannusten osalta."
Sanna Kervinen esitti Sanna Tuhkusen ja Aarno Järvisen kannattamana päätökseen
lisättäväksi, että jatkotyössä tulee ottaa huomioon HYTE-lautakunnan hankkeesta
antama lausunto.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatetut muutosesitykset, on asia
ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka
kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Alangon
tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä
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jaa-äänen antoivat Tommi Partanen, Ilona Toivanen, Päivö Kuusisto, Jussi
Salonen, Pasi Huuhtanen, Jari Anttalainen, Laura Åvall, Johanna Sipiläinen, Seppo
Noro, Anna Yltävä, Sanna Kervinen, Sanna Tuhkunen, Jere Pulska, Jouko Riola,
Aila Koivunen, Lilli Salmi, Jerry Airikka, Mika Mäki-Kuhna, Ilmari Sjöblom, Janne
Mellin, Jorma Sulander, Markus Meckelborg, Elisa Laitila, Kim Kiuru, Arto
Nätkynmäki, Henri Koskela, Ruut Sjöblom, Emmi Sirniö, Kari Kinnunen, Karita
Mäensivu, Taina Ketvel, Arto Lindberg, Jani Peltonen, Lea Ahonen, Petra Kela,
Sami Tamminen, Ulla Palomäki, Ulla Rosenqvist, Veikko Seuna
ei-äänen antoivat Matti Alanko, Pekka Heikkinen, Margita Winqvist, Antti
Kaikkonen, Satu Heikkilä, Ari Nyman, Eeva-Liisa Nieminen, Monica Avellan, Leena
Joensuu
tyhjän äänen antoivat Aarno Järvinen, Liisa Palvas, Kirsi Viitanen.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa-ääntä, 9 ei-ääntä ja 3 tyhjää ääntä.
Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen päätökseksi tässä äänestyksessä.
Tämän jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti Jussi Salosen ja Sanna Kervisen
esittämät lisäykset pohjaehdotukseen.
Päätös
Valtuusto päätti
Tuusulan ruotsinkielistä opetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään siten, että
molemmat toiminnot sijoittuvat valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen.
Kirkonkylän kampuksen arvioitu valmistumisaika on syksy 2023
Tuusulan kunta käynnistää neuvottelut kuntayhteistyön
lisäämiseksi ja valmistelee huolellisesti kampuksen toteutussuunnittelun siten,
että suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus toteutuvat
parhaalla mahdollisella tavalla
kunnan palveluverkkosuunnitelmassa tarkastellaan
Klemetskogin koulukiinteistön jatko, jota sivistyksen toimialue ei ruotsinkielisen
opetuksen siirtymisen jälkeen enää tarvitse
toimeenpanon yhteydessä varmistetaan ruotsinkielisen yhteisön tarpeiden
toteutuminen sekä tulevan koulukampuksen että Ruotsinkylän yhteisön
näkökulmista
edellyttää ennen lopullista rakentamispäätöstä tarkemmat taloudelliset
laskelmat ruotsinkielisen opetuksen järjestämisestä niin toiminta- kuin
kiinteistökustannusten osalta
että jatkotyössä tulee ottaa huomioon HYTE-lautakunnan hankkeesta antama
lausunto.
Pekka Heikkinen, Matti Alanko ja Eeva-Liisa Nieminen ilmoittivat päätöksestä eriävän
mielipiteen.
Matti Alangon eriävä mielipide:
"Valtuuston päätöksenteko tapahtui puutteellisilla tiedoilla. Ennakkovaikutusten
arviointi pitää näin merkittävässä päätöksessä olla laaja, käsittäen taloudelliset seikat
koko kuntatalouden kannalta käsittäen mm. tilakeskuksen ja sivistystoimen.
Valtuuston kokouksessa tietoon oli saatettu vain osa vanhempien mielipiteistä.
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Ruotsinkylän kyläyhteisön kannalta asiaa ei oltu edes selvitetty. Pormestariohjelmassa
on mainittu, ettei kyläkouluja lakkauteta, ellei niissä ole sisäilmaongelmia.
Klemesskogin koulu on hiljattain remontoitu, eikä siellä ole sisäilmaongelmia. Asian
valmistelussa on pyritty osoittamaan vain yksi vaihtoehto mahdolliseksi mm.
kirjoittamalla esittelytekstiin henkilöstön kyselyn tulokset siten, että puolet
henkilöstöstä kannattaa koulun säilyttämistä nykyisellä paikallaan ja puolet haluaisi
siirtää opetuksen muualle. Kuitenkin kyselyn vastauksien perusteella 86%
henkilöstöstä haluaisi opetuksen säilyvän Klemesskogin koululla. Pykälä olisi pitänyt
palauttaa uudelleen valmisteluun, kuten kokouksessa ehdotettiin. Nyt hätiköiden
tehty päätös voi johtaa valituksiin ja sinänsä hyvä asia, ruotsinkielisen
varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittäminen ei etene Tuusulassa. HYTE
lautakunnan mielipidettä ei edes ollut Valtuuston kokoukseen mennessä, vaikka
oikean menettelytavn mukaan se olisi pitänyt olla. Näin merkittäviä päätöksiä ei voi
tehdä näin huteralla valmistelulla."
Tiedoksi
sivistys

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.04.2020

3/2020

31 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 418,28.10.2019
Valtuusto, § 145,11.11.2019
Kunnanhallitus, § 107,23.03.2020
Valtuusto, § 27, 06.04.2020
§ 27
Jätinpuiston ja Puustellinmetsän tarjouskilpailulla myytävien omakotitonttien pohjahinnat
sekä Jätinpuiston, Puustellinmetsän ja Anttilanrannan tarjouskilpailutonttien vuokrauksen
mahdollistaminen
TUUDno-2019-1359
Kunnanhallitus, 28.10.2019, § 418
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Tennijärvi, Päivi Hämäläinen
Tuusulan kunnan maapoliittisten tavoitteiden mukaisesti kunta pyrkii vuonna 2020
luovuttamaan omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen. Kunnanvaltuusto voi
aiempien vuosien tapaan tehdä päätöksen luovutettavien kohteiden hinnoittelusta
alueittain. Hinnoittelun lähtökohtana voidaan pitää kohtuullisia käypiä hintoja.
Valtuusto on vahvistanut hinnat vuosittain vuodeksi kerrallaan.
Valtuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön mukaan toimivalta tonttien
luovutuspäätösten tekemiseen valtuuston hyväksymin hinnoin ja ehdoin on
maankäyttöpäälliköllä 200.000 e saakka ja yli 200.000 e kuntakehitysjohtajalla.
Etelä-Tuusulassa vuonna 2017 tuli voimaan Anttilanrannan ja Lahelanpelto II
asemakaava-alueet. Anttilanrannan alueelle valmistui kunnallistekniikka 15.6.2018
mennessä. Alueella oli kunnan omistuksessa 41 kpl tontteja, joista tällä hetkellä on
vapaana 16 kpl. Tontit ovat jatkuvassa haussa tarjouskilpailuna valtuuston päättämin
pohjahinnoin vuoden 2019 loppuun. Lahelanpelto II -alueella on kunnalla
omakotitonttivarantoa 119 kpl. Alueelle rakennetaan parhaillaan kunnallistekniikkaa.
I-vaihe rakentui kesäkuun loppuun mennessä siihen valmiuteen, että rakentamisen
pystyi aloittamaan yhdeksän (9) omakotitontin osalta. Näistä on yksi (1) vapaana.
Kunnallistekniikan rakentamisen II-vaiheessa rakennetaan kaava-alueen loppuosa,
joka on kesällä 2020 siinä valmiudessa, että tontit ovat rakennettavissa. Alueelta
voidaan luovuttaa jatkuvalla haulla tontteja tarpeen mukaan kortteleittain.
Asuntomessualueen tonteille on valtuusto 13.3.2017 § 31 päättänyt hinnat. Hinnat
ovat voimassa 31.8.2020 saakka. Messutoiminnoille varatut tontit vapautuvat
luovutettavaksi messujen jälkeen. Asuntomessualueen hintapäätöksen
voimassaoloaikaa on syytä jatkaa siten, että hinnat ovat voimassa siten kuin tässä
päätöksessä päätetään. Vuokrattaessa vuokraprosentti on 5 % valtuuston päätöksen
13.11.2017 § 196 mukaisesti.
Asuntomessualueen v. 2020 omakotitonttien sekä tuottajamuotoisten tonttien
myyntihinnat ovat seuraavat:
tonttitehokkuuden ollessa
e=0,3 on hinta 425 e/k-m²
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yli e=0,3, mutta alle e=0,5 on hinta 400 e/k-m²
yli e=0,5 on hinta 375–380 e/k-m²
tuottajamuotoiset A-tontit 245 e/k-m²
Pohjois-Tuusulassa, Jokelan Peltokaaren asemakaava-alueella on tonttivarantoa
useiksi vuosiksi. Tontit ovat jatkuvassa haussa. Alueen tonttien markkinointia
tehostettiin valtuuston päätöksen 8.10.2018 § 106 mukaisesti kilpailuttamalla
kiinteistövälittäjät. Kahdelta välitysliikkeeltä tuli tarjoukset, joiden kanssa tehtiin
myyntitoimeksianto 10 tontin markkinoinnista Peltokaaresta. Heidän kauttaan ei ole
saatu toistaiseksi yhtään yhteydenottoa.
Peltokaaren alueelta on 2019 aikana luovutettu kuusi (6) omakotitonttia ja kolmen (3)
tontin osalta on luovutuspäätökset tehty.
Kellokoskella ei ole tällä hetkellä luovutettavia omakotitontteja. Kaavoitusohjelman
mukaan seuraavat omakotitaloalueiden asemakaavat ovat Linjapuisto II ja Joenranta.
Linjapuisto II asemakaava on saanut lainvoiman 12.6.2019. Alueen kunnallistekniikan
rakentaminen aloitetaan vuoden 2020 puolella siten, että tonteilla rakentamaan
pääsee kesällä 2021. Tonttien luovuttaminen aloitetaan vuoden 2020 syksyllä.
Linjapuisto II -alueella on AO-tontteja 26 kpl. Joenrannan asemakaavoitus on
käynnistynyt ja sen osalta tämän hetkisen arvion mukaan tontteja päästään
luovuttamaan vuoden 2022 puolella riippuen kaavoituksen etenemisestä ja
kunnallistekniikan rakentamisen aikataulusta.
Kunnan omakotitonttien hinnoitteluperuste muutettiin vuonna 2015
kerrosneliöpohjaiseksi, joka on käytössä suurimmalla osalla kuntia ja kaupunkeja.
Vuoden 2019 tonttien hinnat ovat seuraavat:
Kiinteähintaiset AO-tontit
Kellokoski
225 e/k-m²
Jokela
225 e/k-m²
Etelä-Tuusula 425 e/k-m²
Tarjouskilpailulla myytävien Anttilanrannan tonttien pohjahinnat ovat 600–700 e/k-m².
Varausmaksu on 1.000 euroa.
Hintoihin ei esitetä muutoksia 2020. Tavoitteena on alkuvuoden 2020 aikana laatia nk.
vyöhykehinnoittelu koskemaan kaikkia tämän päätöksen mukaisia alueita, jolla
varmistetaan luovutettavien tonttien markkinaehtoisuus kuntalain 130 §:n mukaisesti
ja huomioidaan EU:n tukisäännökset. Esitetään, että tämä hintapäätös olisi voimassa
toistaiseksi, kunnes uusi vyöhykehinnoittelu on valtuustossa hyväksytty, kuitenkin
enintään 31.12.2020 asti.
Vuokrattujen omakotitonttien lunastushinta
Hallintosäännön mukaan maankäyttöpäällikkö päättää ja allekirjoittaa sopimukset
kunnan vuokraamien omakotitonttien myynnistä vuokrasopimuksen ehtojen ja
kunnanvaltuuston hintapäätöksen mukaisesti.
Vuokralaisella on vuokrasopimuksen ehtojen mukaan oikeus lunastaa tontti omaksi
vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olleella myyntihinnalla kolmen
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vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoitushetkestä lukien.Tämän jälkeen
myytävän vuokratontin käypä hinta seuraa luovutettavien omakotitonttien
hinnoittelua.
Etelä-Tuusulassa Pekkolan asemakaava-alueella on asemakaavassa mahdollistettu
sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden perusteella. Sivuasunnon
rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden hintana kerrosneliömetriä
kohden on pidetty puolta varsinaisen rakennusoikeuden hinnasta.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
että yli 3 vuotta voimassa olleiden vuokrattujen omakotitonttien
lunastushinta noudattaa lunastushetkellä kulloinkin voimassa olevaa valtuuston
omakotitonttien hintapäätöstä ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu
että Etelä-Tuusulassa Pekkolan asemakaava-alueella on asemakaavassa
mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden
perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden
hintana kerrosneliömetriä kohden voidaan pitää puolta varsinaisen
rakennusoikeuden hinnasta.
myydä ja vuokrata toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka seuraavilla,
luovutussopimuksissa tarkemmin sovittavilla ehdoilla Pohjois-Tuusulassa Jokelan
ja Kellokosken taajamissa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan
225 e/k-m² ja Etelä-Tuusulassa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO)
hintaan 425 e/k-m²
jatkaa Asuntomessualueen valtuuston 13.3.2017 § 31 sekä 13.11.2017 § 196
hintapäätösten voimassaoloaikaa toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2020
saakka.
edellä mainitusta kiinteästä hinnoittelusta poiketen jatkaa Anttilanranta
-nimisellä asemakaava-alueella kunnanosassa 1 tonttien myyntiä
tarjouskilpailuna seuraavasti:
seuraavien kortteleiden kaavatonttien pohjahinta on 700 e/k-m²:
kortteli 8093
kortteli 8092
kortteli 8090
kortteli 8089 tontti 1
seuraavien kortteleiden kaavatonttien pohjahinta on 600 e/k-m²:
kortteli 8089 tontit 2-7
tontit voidaan laittaa vapaaseen myyntiin
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lisäksi peritään tonttiliittymän ja tonttikohtaisten vesihuoltojohtojen
rakentamisesta aiheutuneet kustannukset tehtyjen rasitesopimusten mukaisesti
niiltä kiinteistöiltä joita asia koskee
periä kiinteistönmuodostus- ja toimitusmaksuja sopimuksentekohetkellä
voimassa olevan valtuuston hyväksymän kiinteistötoimitustaksan mukaisesti
että rakennuspaikan rakentajan ja haltijan tulee esittää hankekohtainen
maaperätutkimus ja perustamistapalausunto hakiessaan rakennuslupaa tai
esittäessään rakennesuunnitelmia hyväksyttäväksi
että rakennuspaikan varaamisesta tulee suorittaa varausmaksua
1.000 e. Varausmaksu hyvitetään lopullisen luovutuskirjan allekirjoituksen
yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu rakennuspaikan varauksen saajan
toimesta, varausmaksua ei palauteta.
että korvaukset vesihuoltoverkostoon (vesi- ja viemäri) liittymisestä peritään
erillisinä liittymähetkellä voimassaolevien taksojen mukaan
että vuokrausehdot ovat seuraavat:
vuokra-aika on 50 vuotta
vuotuinen vuokra kaikilla nyt päätettävillä rakennuspaikoilla on 5 %
kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän
kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten
kuin voimassa oleva laki sallii
vuokra peritään siten, että sopimuksen tekovuoden osavuokra vuokra-ajan
alkamisesta vuoden loppuun sekä seuraavan vuoden koko vuokra peritään
vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, muutoin vuokra maksetaan
vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä, niin
suoritettua vuokraa ei makseta takaisin
vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka nyt vahvistettavaan
hintaan kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen
allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen, että vuokrat on maksettu
muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Päivi Hämäläinen selosti asiaa kokouksessa.

Valtuusto, 11.11.2019, § 145
Ehdotus
Valtuusto päättää
että yli 3 vuotta voimassa olleiden vuokrattujen omakotitonttien
lunastushinta noudattaa lunastushetkellä kulloinkin voimassa olevaa valtuuston
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omakotitonttien hintapäätöstä ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu
että Etelä-Tuusulassa Pekkolan asemakaava-alueella on asemakaavassa
mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden
perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden
hintana kerrosneliömetriä kohden voidaan pitää puolta varsinaisen
rakennusoikeuden hinnasta.
myydä ja vuokrata toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka seuraavilla,
luovutussopimuksissa tarkemmin sovittavilla ehdoilla Pohjois-Tuusulassa Jokelan
ja Kellokosken taajamissa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan
225 e/k-m² ja Etelä-Tuusulassa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO)
hintaan 425 e/k-m²
jatkaa Asuntomessualueen valtuuston 13.3.2017 § 31 sekä 13.11.2017 § 196
hintapäätösten voimassaoloaikaa toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2020
saakka.
edellä mainitusta kiinteästä hinnoittelusta poiketen jatkaa Anttilanranta
-nimisellä asemakaava-alueella kunnanosassa 1 tonttien myyntiä
tarjouskilpailuna seuraavasti:
seuraavien kortteleiden kaavatonttien pohjahinta on 700 e/k-m²:
kortteli 8093
kortteli 8092
kortteli 8090
kortteli 8089 tontti 1
seuraavien kortteleiden kaavatonttien pohjahinta on 600 e/k-m²:
kortteli 8089 tontit 2-7
tontit voidaan laittaa vapaaseen myyntiin
lisäksi peritään tonttiliittymän ja tonttikohtaisten vesihuoltojohtojen
rakentamisesta aiheutuneet kustannukset tehtyjen rasitesopimusten mukaisesti
niiltä kiinteistöiltä joita asia koskee
periä kiinteistönmuodostus- ja toimitusmaksuja sopimuksentekohetkellä
voimassa olevan valtuuston hyväksymän kiinteistötoimitustaksan mukaisesti
että rakennuspaikan rakentajan ja haltijan tulee esittää hankekohtainen
maaperätutkimus ja perustamistapalausunto hakiessaan rakennuslupaa tai
esittäessään rakennesuunnitelmia hyväksyttäväksi
että rakennuspaikan varaamisesta tulee suorittaa varausmaksua
1.000 e. Varausmaksu hyvitetään lopullisen luovutuskirjan allekirjoituksen
yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu rakennuspaikan varauksen saajan
toimesta, varausmaksua ei palauteta.
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että korvaukset vesihuoltoverkostoon (vesi- ja viemäri) liittymisestä peritään
erillisinä liittymähetkellä voimassaolevien taksojen mukaan
että vuokrausehdot ovat seuraavat:
vuokra-aika on 50 vuotta
vuotuinen vuokra kaikilla nyt päätettävillä rakennuspaikoilla on 5 %
kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän
kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten
kuin voimassa oleva laki sallii
vuokra peritään siten, että sopimuksen tekovuoden osavuokra vuokra-ajan
alkamisesta vuoden loppuun sekä seuraavan vuoden koko vuokra peritään
vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, muutoin vuokra maksetaan
vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä, niin
suoritettua vuokraa ei makseta takaisin
vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka nyt vahvistettavaan
hintaan kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen
allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen, että vuokrat on maksettu
muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 23.03.2020, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Palkki, Päivi Hämäläinen
tuija.palkki@tuusula.fi, paivi.hamalainen@tuusula.fi
maankäyttöinsinööri, maankäyttöpäällikkö
Jätintien asemakaavanmuutos Etelä-Tuusulassa tuli voimaan 14.8.2019. Kunnan
omistuksessa on alueelta kaksi tonttia korttelissa 8514. Tontteja esitetään
luovutettavaksi tarjouskilpailulla.
Asuntomessualueen messutoiminnoille varatut omakotitontit Puustellinmetsän
asemakaava-alueella korttelissa 5703 ovat herättäneet laajaa kiinnostusta.
Messutoiminnoille varatut tontit vapautuvat luovutettavaksi messujen jälkeen ja niitä
esitetään luovutettavaksi tarjouskilpailulla, siten että pohjahinnaksi asetetaan
valtuuston aiemmin vahvistama kiinteä hinta.
Anttilanrannan alueelta on myyty tarjouskilpailulla tontteja vuodesta 2017 lähtien.
Tontteja oli yhteensä 41 kpl ja tällä hetkellä vapaana on vielä 11 tonttia.
Esitetään, että kaikki tarjouskilpailuun asetetetut tontit voisi myös vuokrata 5 %
vuotuisella vuokralla tarjotusta hinnasta laskettuna.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
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VALTUUSTO päättää

Jätinpuiston AO-tonttien 858-8-8514-1 ja 858-8-8514-2 pohjahinnaksi 425 e/k-m2
muuttaa Puustellinmetsän asemakaava-alueen
asuntomessujen messutoimintojen alta vapautuvien viiden AO-tontin valtuuston
aiemmin asettaman kiinteän hinnan tarjouskilpailun pohjahinnaksi
858-15-5703 tontit 1-3 pohjahinta 96.000 e
858-15-5703 tontti 4 pohjahinta 122.000 e
858-15-5703 tontti 8 pohjahinta 102.000 e
että kaikki tarjouskilpailuun nyt asetettavat tontit sekä Anttilanrannan jo
tarjouskilpailussa olevat tontit voidaan myös vuokrata 5 % vuotuisella vuokralla
tarjotusta kokonaiskauppahinnasta laskettuna
tarjouskilpailulla vuokratun tontin vuokralaisella on oikeus lunastaa
rakennuspaikka tarjoamallaan kokonaiskauppahinnalla kolmen (3) vuoden
kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen, että vuokrat
on maksettu. Määräajan jälkeen lunastushinta määräytyy kulloinkin voimassa
olevan valtuuston hyväksymän hintapäätöksen mukaisesti
että muilta osin valtuuston 11.11.2019 § 145 päättämät myynti- ja
vuokrausehdot pysyvät ennallaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 06.04.2020, § 27
Ehdotus
Valtuusto päättää
Jätinpuiston AO-tonttien 858-8-8514-1 ja 858-8-8514-2 pohjahinnaksi 425 e/k-m2
muuttaa Puustellinmetsän asemakaava-alueen
asuntomessujen messutoimintojen alta vapautuvien viiden AO-tontin valtuuston
aiemmin asettaman kiinteän hinnan tarjouskilpailun pohjahinnaksi
858-15-5703 tontit 1-3 pohjahinta 96.000 e
858-15-5703 tontti 4 pohjahinta 122.000 e
858-15-5703 tontti 8 pohjahinta 102.000 e
että kaikki tarjouskilpailuun nyt asetettavat tontit sekä Anttilanrannan jo
tarjouskilpailussa olevat tontit voidaan myös vuokrata 5 % vuotuisella vuokralla
tarjotusta kokonaiskauppahinnasta laskettuna
tarjouskilpailulla vuokratun tontin vuokralaisella on oikeus lunastaa
rakennuspaikka tarjoamallaan kokonaiskauppahinnalla kolmen (3) vuoden
kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen, että vuokrat
on maksettu. Määräajan jälkeen lunastushinta määräytyy kulloinkin voimassa
olevan valtuuston hyväksymän hintapäätöksen mukaisesti
että muilta osin valtuuston 11.11.2019 § 145 päättämät myynti- ja
vuokrausehdot pysyvät ennallaan.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
maankäyttö

3/2020

38 (69)

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.04.2020

3/2020

39 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 270,27.08.2018
Kuntakehityslautakunta, § 125,30.10.2019
Kunnanhallitus, § 432,04.11.2019
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 127,13.12.2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 111,13.12.2019
Kuntakehityslautakunta, § 13,27.02.2020
Kunnanhallitus, § 89,16.03.2020
Valtuusto, § 28, 06.04.2020
§ 28
Konduktöörinkuja, asemakaavan muutos nro 3509
TUUDno-2018-1091
Kunnanhallitus, 27.08.2018, § 270
Valmistelijat / lisätiedot:
Asko Honkanen
asko.honkanen@tuusula.fi
kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntasuunnittelussa on todettu, että Jokelan taajaman keskeinen kortteli, joka on
pääosin toteuttamaton, on kehityskelpoinen. Liitteenä on sijaintikartta sekä
toteuttamattoman korttelin osan aluerajaus ajantasa-asemakaavalle merkittynä. Alue
on Tuusulan kunnan omistuksessa. Korttelissa on tällä hetkellä lainvoimainen
asuinkerrostalojen rakentamisen mahdollistama asemakaava. Kuntasuunnittelu on
käynyt alustavia keskusteluja Lujatalo Oy -rakennusliikkeen kanssa korttelin
toteuttamisesta. Rakennusliike on esittänyt oman näkemyksensä korttelin
toteuttamisesta. Esitetty ratkaisu edellyttää asemakaavan muutosta, koska voimassa
oleva asemakaava ei mahdollista esitetynlaista, korkeampaa ja vähän tehokkaampaa
toteutusta.
Asemakaavan muuttamisen vireille asettamisesta ei ole vielä päätöstä eikä hanke ole
vielä kaavoituksen työohjelmassa.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää, että
Konduktöörinkujan asemakaavan muutos asetetaan vireille
kaava lisätään kaavoituksen työohjelmaan kärkihankkeeksi
korttelin kehittämiseksi tarvittavat sopimukset valmistellaan hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 30.10.2019, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
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Vilma Karjalainen
vilma.karjalainen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 E Konduktöörinkuja, suunnittelualueen sijainti, KKL 30.10.2019
2 E Konduktöörinkuja, kaavakartta, KKL 30.10.2019
3 E Konduktöörinkuja, kaavaselostus, KKL 30.10.2019
4 E Konduktöörinkuja, selostuksen liitekooste, KKL 30.10.2019
Konduktöörinkujan kaavoitus on tullut vireille vuonna 6.9.2018 kunnan aloitteesta.
Asemakaavan laatimisesta on päättänyt kunnanhallitus kokouksessaan 27.8.2018.
Konduktöörinkujan asemakaavan muutos on merkitty Tuusulan kunnan
kaavoitussuunnitelmaan 2019–2023 1-luokan kärkihankkeeksi. Kaavaratkaisu
edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä Jokelan
keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä rataan tukeutuen.
Konduktöörinkujan asemakaavamuutoksen hyväksyminen on merkitty kunnan
strategian toimenpiteeksi vuoden 2019 talousarvioon. Valtuustokauden tavoitteiden
mukaisesti Tuusula kasvaa vahvasti ja hallitusti.
Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan kunnan Jokelan taajamassa pääradan varrella.
Hyrylän keskustaan on noin 20 km, Hyvinkään ja Järvenpään keskustoihin noin 10 km.
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettua aluetta ja kooltaan noin
1,9 ha. Alueen lounaisin osa on vielä rakentamaton asemakaavassa
kerrostalorakentamista varten varattu alue (AK-23). Lisäksi suunnittelualueeseen on
kaavateknisistä syistä, korttelinumeroiden päivittämiseksi, otettu mukaan kerrostalo-
alueen itäpuolinen pysäköintialue (LPA-8), sekä kerrostaloalueen (AK-23) jo rakentunut
pohjoisosa.
Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Jokelan
keskustan alueella. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa hiukan korkeampien
kerrostalojen rakentaminen rautatieaseman läheisyyteen. Asemakaavan muutos
mahdollistaa yhden 8-kerroksisen ja kahden 6-kerroksisen kerrostalon rakentamisen.
Kaavamuutoksen myötä alueelle muodostuu vain vähäisesti lisää rakennusoikeutta
verrattaessa alueella voimassa olevaan asemakaavaan.
Kaavamuutosehdotuksessa AK-korttelin rakennusoikeus osoitetaan
kerrosalaneliömetreinä ohjeellisille tontinosille. AK-korttelille on osoitettu
rakennusoikeutta yhteensä 8 600 k-m². Asukkaita alueelle tulee noin 220.
Kaavaratkaisun myötä AK- tonttien kerrosala kasvaa n. 1 540 k-m².
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia olevan maanalaisen
putkijohdon saneeraamisesta suunniteltua aiemmin. Muita kunnallisteknisiä kuluja ei
aiheudu. Rakentaminen on kustannustehokasta alueen sijoittuessa Jokelan tiiviin
keskusta-alueen reunalle. Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kunnalle
kohdistuu tuloja tonttien myymisestä, sekä rakennusoikeuden myynnistä ja/tai
vuokraamisesta.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että pitkään
rakentamattomana olevan korttelin rakentamismahdollisuus parantuu.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.04.2020

3/2020

41 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Jokelan osayleiskaavassa suunnittelualue on varattu asuntorakentamiselle (A).
Osayleiskaavan mukaisesti A alueet on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
suunniteltava ympäristökuvaltaan monimuotoiseksi ja puutarhakaupunkimaiseksi
käyttäen erilaisia talotyyppejä, ei kuitenkaan yli viisikerroksisia kerrostaloja. Jokelan
keskustaa on perusteltua täydennysrakentaa myös aiemmin tyypillistä 4-5 -kerroksista
rakentamista korkeammin. Jokelan sijainti junaradan varrella tukee keskustan
tiivistymistä. Keskusta-alue rajautuu pohjois-, itä- ja länsisuunnassa olevaan
pientalorakenteeseen, joten keskustan laajenemismahdollisuudet tulevaisuudessa
ovat rajatut. Tästä syystä Jokelan kasvaessa, tulee nykyinen keskusta-alue tiivistymään
ja rakentaminen kehittymään ennemmin korkeammaksi kuin laajemmalle alueelle.
Jokelan osayleiskaava on saanut lainvoiman vuonna 2008. Tuusulan yleiskaava 2040
tulee voimaan tullessaan korvaamaan Jokelan osayleiskaavan.
Yleiskaavaehdotuksessa alueen kerroslukua ei ole rajoitettu. Asemakaavan
muutosehdotus on yleiskaavaehdotuksen mukainen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.9.–5.10.2018. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta vastaanotettiin 6 lausuntoa. Lausunnoista 5 oli luonteeltaan
toteavia. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo lausui Jokelan keskustan tyypillisestä
rakentamisesta ja kulttuuriarvoista. Lausunnon mukaan Jokelan keskustan
täydennysrakentamiselle on ollut tyypillistä korkeimmillaan neljä-viisikerroksinen
rakentaminen, joka on pysytellyt puurajan alapuolella. Maakuntamuseo pitää
kuitenkin Konduktöörinkujan tapauksessa kerrosluvun maltillista korottamista
mahdollisena. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty kirjallisia mielipiteitä.
Tuusulan kunta omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kunnan aloitteesta. Kaavan
aloitusvaiheessa kaavaa valmisteltiin hankekaavana ja kaavaratkaisuista neuvoteltiin
tulevan rakennuttajan kanssa. Rakennuttajan vetäydyttyä kaavahankkeesta, kaavatyö
on valmisteltu loppuun itsenäisenä kaava-muutoksenaan, joka tukee Jokelan kehitystä
ja keskusta-alueen tiivistymistä.

Ehdotus
Esittelijä: Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy laaditun Konduktöörinkujan asemakaavan muutosehdotuksen
asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten
ja lausuntojen esittämistä varten
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 432
Valmistelijat / lisätiedot:
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Vilma Karjalainen
Liitteet

1 E Konduktöörinkuja, suunnittelualueen sijainti, khall 4.11.2019
2 E Konduktöörinkuja, kaavakartta, kvltk 13.12.2019
3 E Konduktöörinkuja, kaavaselostus, kvltk 13.12.2019
4 E Konduktöörinkuja, selostuksen liitekooste, khall 4.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä laaditun Konduktöörinkujan asemakaavan muutosehdotuksen
asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten
ja lausuntojen esittämistä varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 13.12.2019, § 127
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Torvinen, Hannamari Halinen
markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 E Konduktöörinkuja, kaavaselostus, kvltk 13.12.2019
2 E Konduktöörinkuja, kaavakartta, kvltk 13.12.2019
Konduktöörinkujan kaavoitus on tullut vireille vuonna 6.9.2018 kunnan aloitteesta.
Asemakaavan laatimisesta on päättänyt kunnanhallitus kokouksessaan 27.8.2018.
Konduktöörinkujan asemakaavan muutos on merkitty Tuusulan kunnan
kaavoitussuunnitelmaan 2019–2023 1-luokan kärkihankkeeksi. Kaavaratkaisu
edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä Jokelan
keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä rataan tukeutuen.
Konduktöörinkujan asemakaavamuutoksen hyväksyminen on merkitty kunnan
strategian toimenpiteeksi vuoden 2019 talousarvioon. Valtuustokauden tavoitteiden
mukaisesti Tuusula kasvaa vahvasti ja hallitusti.
Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan kunnan Jokelan taajamassa pääradan varrella.
Hyrylän keskustaan on noin 20 km, Hyvinkään ja Järvenpään keskustoihin noin 10 km.
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettua aluetta ja kooltaan noin
1,9 ha. Alueen lounaisin osa on vielä rakentamaton asemakaavassa
kerrostalorakentamista varten varattu alue (AK-23). Lisäksi suunnittelualueeseen on
kaavateknisistä syistä, korttelinumeroiden päivittämiseksi, otettu mukaan kerrostalo-
alueen itäpuolinen pysäköintialue (LPA-8), sekä kerrostaloalueen (AK-23) jo rakentunut
pohjoisosa.
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Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Jokelan
keskustan alueella. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa hiukan korkeampien
kerrostalojen rakentaminen rautatieaseman läheisyyteen. Asemakaavan muutos
mahdollistaa yhden 8-kerroksisen ja kahden 6-kerroksisen kerrostalon rakentamisen.
Kaavamuutoksen myötä alueelle muodostuu vain vähäisesti lisää rakennusoikeutta
verrattaessa alueella voimassa olevaan asemakaavaan.
Kaavamuutosehdotuksessa AK-korttelin rakennusoikeus osoitetaan
kerrosalaneliömetreinä ohjeellisille tontinosille. AK-korttelille on osoitettu
rakennusoikeutta yhteensä 8 600 k-m². Asukkaita alueelle tulee noin 220.
Kaavaratkaisun myötä AK- tonttien kerrosala kasvaa n. 1 540 k-m².
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia olevan maanalaisen
putkijohdon saneeraamisesta suunniteltua aiemmin. Muita kunnallisteknisiä kuluja ei
aiheudu. Rakentaminen on kustannustehokasta alueen sijoittuessa Jokelan tiiviin
keskusta-alueen reunalle. Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kunnalle
kohdistuu tuloja tonttien myymisestä, sekä rakennusoikeuden myynnistä ja/tai
vuokraamisesta.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että pitkään
rakentamattomana olevan korttelin rakentamismahdollisuus parantuu.
Jokelan osayleiskaavassa suunnittelualue on varattu asuntorakentamiselle (A).
Osayleiskaavan mukaisesti A alueet on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
suunniteltava ympäristökuvaltaan monimuotoiseksi ja puutarhakaupunkimaiseksi
käyttäen erilaisia talotyyppejä, ei kuitenkaan yli viisikerroksisia kerrostaloja. Jokelan
keskustaa on perusteltua täydennysrakentaa myös aiemmin tyypillistä 4-5 -kerroksista
rakentamista korkeammin. Jokelan sijainti junaradan varrella tukee keskustan
tiivistymistä. Keskusta-alue rajautuu pohjois-, itä- ja länsisuunnassa olevaan
pientalorakenteeseen, joten keskustan laajenemismahdollisuudet tulevaisuudessa
ovat rajatut. Tästä syystä Jokelan kasvaessa, tulee nykyinen keskusta-alue tiivistymään
ja rakentaminen kehittymään ennemmin korkeammaksi kuin laajemmalle alueelle.
Jokelan osayleiskaava on saanut lainvoiman vuonna 2008. Tuusulan yleiskaava 2040
tulee voimaan tullessaan korvaamaan Jokelan osayleiskaavan.
Yleiskaavaehdotuksessa alueen kerroslukua ei ole rajoitettu. Asemakaavan
muutosehdotus on yleiskaavaehdotuksen mukainen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.9.–5.10.2018. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta vastaanotettiin 6 lausuntoa. Lausunnoista 5 oli luonteeltaan
toteavia. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo lausui Jokelan keskustan tyypillisestä
rakentamisesta ja kulttuuriarvoista. Lausunnon mukaan Jokelan keskustan
täydennysrakentamiselle on ollut tyypillistä korkeimmillaan neljä-viisikerroksinen
rakentaminen, joka on pysytellyt puurajan alapuolella. Maakuntamuseo pitää
kuitenkin Konduktöörinkujan tapauksessa kerrosluvun maltillista korottamista
mahdollisena. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty kirjallisia mielipiteitä.
Tuusulan kunta omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kunnan aloitteesta. Kaavan
aloitusvaiheessa kaavaa valmisteltiin hankekaavana ja kaavaratkaisuista neuvoteltiin
tulevan rakennuttajan kanssa. Rakennuttajan vetäydyttyä kaavahankkeesta, kaavatyö
on valmisteltu loppuun itsenäisenä kaava-muutoksenaan, joka tukee Jokelan kehitystä
ja keskusta-alueen tiivistymistä.
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Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
Kasvatus- ja sivistyslautakunnalla ei ole
huomauttamista Konduktöörinkujan asemakaavan muutosehdotukseen nro 3509.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Konduktöörinkujan asemakaavan
muutosehdotukseen nro 3509 asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 13.12.2019, § 111
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 E Konduktöörinkuja, kaavaselostus, kvltk 13.12.2019
2 E Konduktöörinkuja, kaavakartta, kvltk 13.12.2019
Konduktöörinkujan kaavoitus on tullut vireille vuonna 6.9.2018 kunnan aloitteesta.
Asemakaavan laatimisesta on päättänyt kunnanhallitus kokouksessaan 27.8.2018.
Konduktöörinkujan asemakaavan muutos on merkitty Tuusulan kunnan
kaavoitussuunnitelmaan 2019–2023 1-luokan kärkihankkeeksi. Kaavaratkaisu
edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä Jokelan
keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä rataan tukeutuen.
Konduktöörinkujan asemakaavamuutoksen hyväksyminen on merkitty kunnan
strategian toimenpiteeksi vuoden 2019 talousarvioon. Valtuustokauden tavoitteiden
mukaisesti Tuusula kasvaa vahvasti ja hallitusti.
Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan kunnan Jokelan taajamassa pääradan varrella.
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettua aluetta ja kooltaan noin
1,9 ha. Alueen lounaisin osa on vielä rakentamaton asemakaavassa
kerrostalorakentamista varten varattu alue (AK-23). Lisäksi suunnittelualueeseen on
kaavateknisistä syistä, korttelinumeroiden päivittämiseksi, otettu mukaan kerrostalo-
alueen itäpuolinen pysäköintialue (LPA-8), sekä kerrostaloalueen (AK-23) jo rakentunut
pohjoisosa.
Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Jokelan
keskustan alueella. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa hiukan korkeampien
kerrostalojen rakentaminen rautatieaseman läheisyyteen. Asemakaavan muutos
mahdollistaa yhden 8-kerroksisen ja kahden 6-kerroksisen kerrostalon rakentamisen.
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Kaavamuutoksen myötä alueelle muodostuu vain vähäisesti lisää rakennusoikeutta
verrattaessa alueella voimassa olevaan asemakaavaan.
Kaavamuutosehdotuksessa AK-korttelin rakennusoikeus osoitetaan
kerrosalaneliömetreinä ohjeellisille tontinosille. AK-korttelille on osoitettu
rakennusoikeutta yhteensä 8 600 k-m². Asukkaita alueelle tulee noin 220.
Kaavaratkaisun myötä AK- tonttien kerrosala kasvaa n. 1 540 k-m².
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että pitkään
rakentamattomana olevan korttelin rakentamismahdollisuus parantuu. Rakentaminen
on kustannustehokasta alueen sijoittuessa Jokelan tiiviin keskusta-alueen reunalle.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kunnalle kohdistuu tuloja tonttien
myymisestä, sekä rakennusoikeuden myynnistä ja/tai vuokraamisesta.
Jokelan osayleiskaavassa suunnittelualue on varattu asuntorakentamiselle (A).
Osayleiskaavan mukaisesti A alueet on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
suunniteltava ympäristökuvaltaan monimuotoiseksi ja puutarhakaupunkimaiseksi
käyttäen erilaisia talotyyppejä, ei kuitenkaan yli viisikerroksisia kerrostaloja. Jokelan
keskustaa on perusteltua täydennysrakentaa myös aiemmin tyypillistä 4-5 -kerroksista
rakentamista korkeammin. Jokelan sijainti junaradan varrella tukee keskustan
tiivistymistä. Keskusta-alue rajautuu pohjois-, itä- ja länsisuunnassa olevaan
pientalorakenteeseen, joten keskustan laajenemismahdollisuudet tulevaisuudessa
ovat rajatut. Tästä syystä Jokelan kasvaessa, tulee nykyinen keskusta-alue tiivistymään
ja rakentaminen kehittymään ennemmin korkeammaksi kuin laajemmalle alueelle.
Jokelan osayleiskaava on saanut lainvoiman vuonna 2008. Tuusulan yleiskaava 2040
tulee voimaan tullessaan korvaamaan Jokelan osayleiskaavan.
Yleiskaavaehdotuksessa alueen kerroslukua ei ole rajoitettu. Asemakaavan
muutosehdotus on yleiskaavaehdotuksen mukainen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.9.–5.10.2018. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta vastaanotettiin 6 lausuntoa. Lausunnoista 5 oli luonteeltaan
toteavia. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo lausui Jokelan keskustan tyypillisestä
rakentamisesta ja kulttuuriarvoista. Lausunnon mukaan Jokelan keskustan
täydennysrakentamiselle on ollut tyypillistä korkeimmillaan neljä-viisikerroksinen
rakentaminen, joka on pysytellyt puurajan alapuolella. Maakuntamuseo pitää
kuitenkin Konduktöörinkujan tapauksessa kerrosluvun maltillista korottamista
mahdollisena. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty kirjallisia mielipiteitä.
Tuusulan kunta omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kunnan aloitteesta. Kaavan
aloitusvaiheessa kaavaa valmisteltiin hankekaavana ja kaavaratkaisuista neuvoteltiin
tulevan rakennuttajan kanssa. Rakennuttajan vetäydyttyä kaavahankkeesta, kaavatyö
on valmisteltu loppuun itsenäisenä kaava-muutoksena, joka tukee Jokelan kehitystä ja
keskusta-alueen tiivistymistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää esitettyä asemakaavamuutosta perusteltuna.
Se parantaa tiiviin ja elinvoimaisen keskustan rakentumisedellytyksiä Jokelassa.
Paikoitusalueen (LPA-8) osalta on huolehdittava siitä, että aluetta rajaamaan ja
jäsentämään aiotut autokatokset ja autotallit sekä viheralueiden istutukset ja
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rakenteet eivät sulje Nukarintien mutkasta nykyisin avautuvaa viehättävää näkymää
tiilitehtaalle.

Ehdotus
Esittelijä: Tiina Simons, kehittämispäällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Konduktöörinkujan asemakaavan
muutosehdotukseen nro 3509 asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 27.02.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
vilma.karjalainen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 H Konduktöörinkuja asemakaavaselostus, KKL 27.2.2020.
2 H Konduktöörinkuja, kaavakartta, KKL 27.2.2020
3 H Konduktöörinkuja, selostuksen liitekooste, KKL 27.2.2020
4 H Konduktöörinkuja, suunnittelualueen sijainti, KKL 27.2.2020
Perustelut:
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 4.11.2019 Konduktöörinkujan asemakaavan
muutosehdotuksen, ja päätti asettaa sen nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti
nähtävillä 14.11.-16.12.2019 välisenä aikana TuusInfo asiakaspalvelun tiloissa, Jokelan
kirjastossa sekä kunnan nettisivuilla. Nähtävilläolon aikana järjestettiin kaavapäivystys
Jokelan kirjastossa 4.12.2019.
Asemakaavan muutosehdotuksesta annettiin yksi muistutus ja 12 lausuntoa.
Muistutukseen ja lausuntoihin laaditut vastineet ovat liitteenä. Verkonhaltijoiden
lausunnot olivat luonteeltaan toteavia. Muut lausunnot koskettivat mm.
kerroskorkeuksia, arkkitehtuurin laatua, viherympäristöä, liikennejärjestelyjä,
maaperää, hulevesien hallintaa ja melumääräystä. Kaavamääräyksiä ja selostusta on
täydennetty lausuntojen perusteella. Muistutus liittyi erityisesti kerroskorkeuksiin ja
viherympäristöön. Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan
tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Keskeisin kaavaan tehty muutos on yhden 8-kerroksisen rakennuksen madaltaminen
muiden tavoin 6-kerroksiseksi. Ratkaisuun päädyttiin Keski-Uudenmaan alueellisen
vastuumuseon, Jokelan omakotiyhdistyksen, sekä muistutuksen johdosta.
Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset:
Muistutuksen johdosta:
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Asemakaavan AK-tontille on lisätty määräys puutarhakaupunki-identiteetin
huomioimisesta piha-alueen istutuksissa. Asemakaavaehdotuksen mukainen 8-
kerroksinen rakennus on madallettu kahden muun rakennuksen tavoin 6-
kerroksiseksi.
Selostusta on täydennetty vastaavilta osin
ELY-keskuksen lausunnon johdosta:
Melumääräystä on tarkennettu ja virheellinen valtioneuvoston päätöksen
numero melumääräyksestä on korjattu.
Selostusta on täydennetty vastaavilta osin.
Ympäristökeskuksen lausunnon johdosta:
Asemakaavan AK-tontille on lisätty hulevesimääräys sekä määräys maaperän
selvittämisestä ja mahdollisten tiilijätteiden poistamisesta tontilta ennen
rakentamiseen ryhtymistä.
Selostusta on täydennetty vastaavilta osin.
Museoviraston ja Jokelan omakotiyhdistyksen lausuntojen johdosta:
Asemakaavaehdotukseen merkitty yksi 8-kerroksinen rakennus on madallettu
kahden muun rakennuksen tavoin korkeintaan 6-kerroksiseksi.
Arkkitehtuurin laatua koskevaa kaavamääräystä AK-tontilla on tarkennettu
lisäämällä rakennuksen julkisivumateriaaleja, kattomuotoa ja massaa koskevia
yleisiä määräyksiä.
Selostusta on täydennetty vastaavilta osin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon johdosta:
Asemakaavassa puistomuuntamolle varatulle vm-alueelle on annettu
lisämääräys avoimien näkymien säilyttämiseksi Nukarintieltä tiilitehtaan
suuntaan.
Selostusta on täydennetty vastaavilta osin.
Muutokset eivät edellytä asemakaavan muutosehdotuksen asettamista uudelleen
nähtäville.
Ehdotus
Esittelijä: Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy laaditun Konduktöörinkujan asemakaavan muutoksen sekä
lausuntoihin ja muistutukseen laaditut vastineet
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Konduktöörinkujan asemakaavan muutoksen.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 89
Valmistelijat / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
vilma.karjalainen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 H Konduktöörinkuja, kaavakartta, khall 16.3.2020
2 H Konduktöörinkuja, selostuksen liitekooste, khall 16.3.2020
3 H Konduktöörinkuja asemakaavaselostus, khall 16.3.2020
Kuntakehityslautakunnan pöytäkirjan selostusosan tekstissä mainitaan virheellisesti
maakuntamuseon sijasta museovirasto kohdassa:
"Museoviraston ja Jokelan omakotiyhdistyksen lausuntojen johdosta:"
Oikea muoto on:
"Maakuntamuseon ja Jokelan omakotiyhdistyksen lausuntojen johdosta:"
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä laaditun Konduktöörinkujan asemakaavan muutoksen sekä
lausuntoihin ja muistutukseen laaditut vastineet
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Konduktöörinkujan asemakaavan muutoksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 06.04.2020, § 28
Liitteet

1 H Konduktöörinkuja asemakaavaselostus, khall 16.3.2020, valt 6.4.2020
2 H Konduktöörinkuja, selostuksen liitekooste, khall 16.3.2020, valt 6.4.2020
3 H Konduktöörinkuja, suunnittelualueen sijainti, khall 16.3.2020, valt 6.4.2020
4 H Konduktöörinkuja, kaavakartta, khall 16.3.2020, valt 6.4.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä Konduktöörinkujan asemakaavan muutoksen.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Uudenmaan ELY-keskus, väylävirasto, kaavoitus
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Kuntakehityslautakunta, § 138,13.11.2019
Kunnanhallitus, § 474,25.11.2019
Kuntakehityslautakunta, § 20,11.03.2020
Kunnanhallitus, § 90,16.03.2020
Valtuusto, § 29, 06.04.2020
§ 29
Högberginhaaran jatke, asemakaavan muutos kaava nro 3622
TUUDno-2019-1928
Kuntakehityslautakunta, 13.11.2019, § 138
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kopposela
lauri.kopposela@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 E kaavakartta KKL 13.11.2019
2 E Högberginhaaran jatke, asemakaavan selostus KKL 13.11.2019
Tuusulan kunnan kaavoituksessa on laadittu asemakaavaehdotus Maantiekylään
Kulomäen yritysalueelle, Högberginhaaran jatke kaava Nro 3622. Asemakaavan
tavoitteena on yritysalueen kaavoittaminen tukemaan Tuusulan kasvua ja huolehtia
yritystonttien saatavuudesta.
Asemakaavan muutos sijoittuu Etelä-Tuusulaan, Kulomäentien työpaikka-alueelle ja
koskee korttelien välistä asemakaavoittamatonta aluetta, joka on toiminut
yritysalueen varastokenttänä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 4,02 ha. Alueen
pääkäyttötarkoituksena on (KTY) toimitilarakennusten korttelialue. Kaavaratkaisu
mahdollistaa toimistorakennuksien sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien
teollisuus- ja varastorakennuksien tai niiden yhdistelmien rakentamisen tontille.
Korttelialuetta (KTY) on 32 208 m2 ja lähivirkistysaluetta (VL) on 8 041 m2.
Rakentamisen määrä on osoitettu rakennusoikeuslukuna. Rakennusoikeutta alueelle
osoitetaan 17 500 k-m2. Tonttijako on ohjeellinen.

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta ja
maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa.
Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Suunnittelualue rajoittuu voimassa olevaan Kulomäentien työpaikka-alueen
asemakaavaan, joka on tullut voimaan vuonna 2008. Alue on asemakaavoittamatonta
aluetta. Ajantasa-asemakaavassa viereinen itäpuoleinen alue on osoitettu (KTY-17)
merkinnällä toimitilarakennusten korttelialueeksi ja länsipuolella on (TY)
teollisuusrakennusten korttelialuetta. Tonttijako on ohjeellinen. Asemakaavan
muutosalue on jo rakennettu varastokentäksi. Kiinteistöllä on aikaisemmin ollut

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.04.2020

3/2020

51 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Destia Oy:n asfalttiaseman tuotevarastoaluetoimintaa. Sittemmin asfalttiaseman
varastointitoiminta tällä kiinteistöllä on loppunut ja tämän jälkeen tontti on toiminut
mm. henkilönostimien ja nostureiden säilytysalueena.
Vaikutukset
Asemakaavan laatimisen vaikutukset verrattuna alueella olevaan toimintaan ovat
vähäisiä. Varastointialue siistiytyy kun alue rakentuu. Rakentaminen tontilla vaikuttaa
vähäisesti hulevesien käsittelyyn, kun varastopiha-ala muuttuu puhtaaksi kattoalaksi,
josta vedet johdetaan itäpuoleiseen ojaan.Kaavaratkaisun vaikutukset ovat positiivisia
hulevesien hallintaan. Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta jo rakennettuun vesijohto- ja
viemäriverkostoon. Rakennus on suurikokoinen, mutta työpaikka-alueen
kokonaisuuteen suhteutettuna sopiva. Lisärakentaminen työpaikka-alueella
mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen ja yritysalueen kehittymisen. Muuten
kaavalla ei ole vaikutuksia suunnittelu- ja lähialueen asukkaiden elinympäristöön ja
elinoloihin, rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen, luonnonympäristöön,
kulttuuriin, virkistykseen tai kaavatalouteen.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin omistajan hakemuksesta. Hankkeesta
on kerrottu Tuusulan kunnan kaavoituskatsauksessa vuonna 2018 otsikolla
Kulomäentien työpaikka-alue III. Hanke aloittaa työpaikka-alueen laajentamisen.
Asemakaavan käynnistämisestä on päättänyt kunnanhallitus 15.8.2019.
Suunnittelualueella on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus, koskien kiinteistöä
858-411-5-216. Kaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty KH 16.09.2019 §
137. Asemakaavan laatiminen on tullut vireille kuulutuksella 2.10.2019 samassa
yhteydessä on asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 3.10.–4.11.2019. Osallistumis-
ja arviointisuunnitelmasta vastaanotettiin 2 lausuntoa. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ovat lausuneet Caruna Oy ja Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa Högberginhaaran
jatkeen asemakaavasta, kaava nro 3622. HSL haluaa olla mukana alueen
jatkosuunnittelussa. Caruna Oy ilmoittaa alueella olevan sähkönjakelu verkostoa.
Kaava-alueen pohjoisreunalla kulkee 110 kV voimajohtomme. Johtoalueelle ei saa
sijoittaa ilman voimajohdon omistajan lupaa maanpäällisiä tai maanalaisia
rakennuksia tai rakennelmia ja alueella tapahtuvista mahdollisista muutoksista on
keskusteltava Carunan kanssa. Istutuksien korkeus on oltava rajoitettu koko
kasvukauden aikana maksimissaan kahteen (2) metriin. Voimajohtoalueella tai sen
läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee aina pyytää Carunalta erillinen
risteämälausunto. Risteämä voi olla rakennelma, rakennus, polku, tie tai katu, joka
sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka
suunnitelma olisi jo osoitettu kaavassa. Risteämälausunnossa esitetään annettua
kaava-lausuntoa yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka
hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan tulee voimajohdon kannalta ottaa
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huomioon. Caruna Oy suosittelee asemakaavassa käytettävän ympäristöministeriön
asetuksen mukaista merkintää nro 154 (johtoa varten varattu alueen osa). Johtoalue
on hyvä yksilöidä käyttämällä tunnusta z = sähkölinja. Alueen leveyden olisi hyvä olla
koko johtoalueen leveys.
Kaavoituksen vastine
Caruna Oy: Asemakaavaan merkitään johtoa varten varattu alueen osa ja Helsingin
seudun liikenne –kuntayhtymän lausunto merkitään tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy laaditun Högberginhaaran Jatke asemakaavaehdotuksen
ja lausuntoihin laaditut vastineet
asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten
ja lausuntojen esittämistä varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 25.11.2019, § 474
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kopposela
Liitteet

1 E kaavakartta khall 25.11.2019
2 E Högberginhaaran jatke, asemakaavan selostus khall 25.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä laaditun Högberginhaaran Jatke asemakaavaehdotuksen
ja lausuntoihin laaditut vastineet
asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten
ja lausuntojen esittämistä varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 11.03.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kopposela
lauri.kopposela@tuusula.fi
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kaavasuunnittelija
Liitteet

1 3622_kaavakartta, KKL 11.3.2020
2 3622_Högberginhaaran jatke, asemakaavan selostus, KKL 11.3.2020
Kunnanhallitus päätti 25.11.2019 hyväksyä asemakaavaehdotuksen sekä
luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet, sekä asettaa
asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen
esittämistä varten.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.12.2019 – 2.1.2020 aikana. Asemakaavasta saatiin 6
kpl lausuntoja. Lausunnot lisätään asemakaava-aineistoon liitteeksi. Uudenmaan ELY-
keskus on lausunut asemakaava ehdotuksesta lentomelumääräyksen
yksinkertaistamisesta sekä maankäytön tuottaman liikennemäärän ja vaikutusten
tarkentamisesta. Metsähallitus on lausunut metsähallituksen VL-alueen
tarkentamiseksi kaavaselostukseen. Tarkennukset lisätään kaavaselostukseen ja
melumääräystä yksinkertaistetaan. Muilla lausunnon antajilla ei ollut muistutettavaa
asemakaavaan.
Ehdotus
Esittelijä: Henna Lindström, vs. kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ja
esittää valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Högbergin jatkeen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 90
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kopposela
lauri.kopposela@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 H 3622 Högberginhaaran jatke, asemakaavan selostus, khall 16.3.2020
2 H 3622 kaavakartta, khall 16.3.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
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hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ja
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Högbergin jatkeen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 06.04.2020, § 29
Liitteet

1 H 3622 Högberginhaaran jatke, asemakaavan selostus, khall 16.3.2020, valt 6.4.2020
2 H 3622 kaavakartta, khall 16.3.2020, valt 6.4.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä Högbergin jatkeen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Uudenmaan ELY-keskus, väylävirasto, kaavoitus
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 12,27.02.2020
Kunnanhallitus, § 99,16.03.2020
Valtuusto, § 30, 06.04.2020
§ 30
Olympiakasarmi taiteen, kulttuurin ja tapahtumien monitoimitilaksi, aloite
TUUDno-2020-293
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 27.02.2020, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Koskenranta
jaana.koskenranta@tuusula.fi
museoamanuenssi
Valt § 82/29.8.2016 Markus Meckelborg esitti seuraavan hänen, Jani Peltosen ja usean
muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:
”Olympiakasarmi taiteen, kulttuurin ja tapahtumien monitoimitilaksi. Ehdotamme, että
Tuusulan museot luopuisivat Taidekeskus Kasarmin kiinteistöstä ja siirtäisivät siellä
olevan museotoiminnan tällä hetkellä Senaattikiinteistöjen omistamaan
Rykmentinpuistossa sijaitsevaan Olympiakasarmiin.
Meidän mielestämme Olympiakasarmista tulisi kehittää taiteen ja kulttuurin
todellinen monitoimitila. Olympiakasarmi soveltuu todella hyvin niin taidenäyttelyiden
pitopaikaksi kuin elävän musiikin ja teatterin estraadiksi. Tästä viimeisimpänä
osoituksena oli tämän vuoden kaksi Meidän Festivaalin upeaa konserttia, jotka
pidettiin Olympiakasarmilla. Viereinen, entisen varuskunnan rakentamisessa syntynyt
hiekkakuoppa, jota Lämpökeskus rajaa, on luonnollinen amfiteatteri
rinnekatsomoineen ulkokonsertteineen ja kesäteattereineenkin. Suutarintien
asemakaavan valmistelussa nykyistä Monttua kunnantalon takana on harkittu
siirrettäväksi Rykmentinpuistoon juuri tälle alueelle. Tällä siirrolla saavutettaisiin etuja
Suutarintien asemakaavan suunnittelussa. Uusi monitoimitila tukisi ja vahvistaisi jo
Rykmentinpuiston kaavassa olevaa patsaspuistoa tarjoten tilaa pienemmille ja
enemmän suojaa tarvitseville taideteoksille. Koska kiinteistö on suurempi kuin
nykyinen Taidekeskus Kasarmi, Tuusulan museoiden työntekijöiden työtilojen lisäksi
olisi vihdoinkin mahdollista tarjota työ- ja harjoitustiloja myös tuusulalaisille taiteen ja
kulttuurin tekijöille, käsintekijöillekin.
Olympiakasarmi ja vanha lämpövoimala muodostaisivat keskelle Hyrylää upean
tapahtumapuiston, jota tukisivat Hyrylän Urheilukeskuksen ja kunnan keskuskeittiön
läheisyys. Paikalla olisi siis mahdollista järjestää suuriakin yleisötapahtumia.
Tarvittavat pysäköintitilat ovat vieressä Urheilukeskuksella ja varuskunnan
paraatikentällä. Olympiakasarmi tarjoaisi myös hyvät varastotilat Tuusulan museoiden
taidekokoelmille sekä kuntaan deponoiduille taidekokoelmille. Koska noin kolmen ja
puolen vuoden kuluttua vuonna 2020 on Tuusulan Rykmentinpuistossa
Puustellinmetsässä Tuusulan kolmannet asuntomessut, olisi tärkeää, että
Olympiakasarmi olisi jo silloin täydessä kukoistuksessaan. Viettäväthän asuntomessut
jo 50-vuotisjuhliaan eli tulevat olemaan varmasti sen vuoden seuratuimpia
tapahtumia. Asuntomessut tuovat Tuusulan kunnalle valtakunnallista julkisuutta ja
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onnistuessaan ovat omiaan vahvistamaan kunnan brändiä. Tuusulalaisella kulttuurilla
tuleekin olemaan asuntomessuilla hyvin merkittävä rooli. Olympiakasarmin taiteen ja
kulttuurin monitoimitila pystyisi tarjoamaan messuvieraille ja näytteilleasettajille
upeat puitteet tutustua monimuotoiseen Tuusulan taide- ja kulttuurielämään sekä
aistia nykyisyyden ja historian lyövän kättä elävässä kulttuuriympäristössä.
Me aloitteentekijät siis toivomme, että Tuusulan kunta aloittaisi neuvottelut Senaatti-
kiinteistöjen kanssa Olympiakasarmin hankkimiseksi Tuusulan kunnan omistukseen
tai muulla toiminnallisen tavoitteen täyttävällä yhteistyömallilla. Samalla toivomme,
että mahdollisesti vapautuvalle Taidekeskus Kasarmin kiinteistölle löytyisi sen arvolle
sopivaa uutta käyttöä, joka rikastuttaisi Hyrylän keskustan uutta ilmettä.”
Päätös Aloite päätetiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Kulttuurilautakunnan vastaus aloitteeseen 26.10.2016 § 52
Aloitteessa esitetään monta hyvää näkökulmaa taiteen ja kulttuurin merkityksestä
paikkakunnan imagon ja asukkaiden hyvinvoinnin rakentajina. Samoin aloitteessa
tuodaan hyvin esille Olympiakasarmin monet mahdollisuudet.
Olympiakasarmi soveltuisi nykyisiä Taidekeskus Kasarmin tiloja paremmin niin
taidemuseon kuin kulttuurihistoriallisen museon käyttöön. Samalla ratkeaisi myös
taidevaraston väliaikaisuutta koskeva ongelma. Kunnostettuna Olympiakasarmi
tarjoaisi tilat myös erilaisten taide- ja kulttuuritapahtumien pitopaikaksi varsinkin, jos
samaan yhteyteen liitetään arkkitehtuuriltaan hieno vanha lämpökeskus ja niiden
välissä oleva hiekkakuoppa-alue, jotka tarjoaisivat hyvät tilat ja taustan
ulkoilmatapahtumille.
Tuusulan kulttuuritoimi on järjestänyt tai tukenut erilaisia kulttuuritapahtumia
Olympiakasarmissa. Tällaisia ovat olleet aloitteessa mainitun lisäksi muun muassa
Aune Laaksosen Taidesäätiön kokoelmista koottu taidenäyttely kesällä 2012, joka
täytti koko tilan, KUT-teatterin Rikos ja rangaistus -produktio, Kekrimarkkinat ja SHG-
juhlavuoden kuorotapahtuma Rykmentinpuisto raikaa. Tilaisuudet ovat osoittaneet,
että Olympiakasarmi ympäristöineen antaa hyvät ja ainutlaatuiset puitteet
monenlaiselle toiminnalle.
Toinen puoli suuresta kasarmirakennuksesta voisi olla esimerkiksi taiteen ja muiden
luovien alojen tai eri alojen start up -yritysten ja tekijöiden työtila-käytössä. Luovan
alan ihmisten keskittymä antaisi mahdollisuuden monenlaisen kulttuuritoiminnan ja -
tapahtumien synnylle ja kasvattaisi Tuusulan mainetta kulttuurikuntana. Tilaan voisi
mahtua myös lounasravintola tai kahvila ja monenlaisia muita aktiviteetteja.
Aloitteessa mainitut kulttuuriin ja taide-elämään liittyvät edut ovat kiistattomat.
Olympiakasarmin saaminen taiteen, kulttuurin ja tapahtumien monitoimitilaksi on
kuitenkin suuri taloudellinen kysymys.
Rakennus ei ole Tuusulan kunnan omistuksessa ja rakennuksessa on suuret
remonttitarpeet. Vesivahinkojen jäljiltä on todennäköistä, että rakennus ei ilman
mittavaa remonttia sovellu jatkuvaan työ- tai oleskelutilakäyttöön.
Rakenteisiin ja laitteisiin liittyvän remonttitarpeen lisäksi museo-, kulttuuri- ja
työtilojen järjestäminen vaatii toimivuuteen ja käytettävyyteen liittyviä muutoksia,
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jotka on tehtävä vanhan rakennuksen ehdoilla. Myös rakennuksen kiinteistö- ja
käyttökustannukset tulisivat olemaan huomattavat. Toisaalta sekä kunnan että
Senaattikiinteistön intresseissä on varmaan saada iso säilytettävä rakennus
aktiivikäyttöön.
Hallinnointimalleja muualta
Vastaavia kulttuuri- ja työtilakäytössä olevia tiloja ja rakennuksia on monilla
paikkakunnilla kunnostettu kulttuurin käyttöön. Ne tuovat paikkakunnalle lisäarvoa,
mutta toisaalta vaativat myös resursseja. Useimmissa takana on kaupungin tai
esimerkiksi säätiön muodostama kiinteistöyhtiö, joka hallinnoi ja vuokraa tiloja.
Helsingin Kaapelitehdasta hallinnoi Helsingin kaupungin omistama Kiinteistö Oy
Kaapelitalo. Yhtiö peruskorjaa ja vuokraa vanhoja teollisuusrakennuksia taiteen,
kulttuurin ja käsityön tarpeisiin. Tavoitteena on sellaisen toimijajoukon löytäminen,
joka tukee paitsi kokonaisuuden kehittymistä, myös toistensa toimintaa. Yhtiö toimii
vuokratuloilla ilman ulkoisia avustuksia, mutta vuokralaisia on paljon ja joukossa on
esim. suuria erikoismuseoita.
Porvoon Taidetehtaan omistaa kolme säätiötä: Suomen Kulttuurirahasto, Alfred
Kordelinin säätiö ja Emil Aaltosen säätiö. Heidän edustajanaan toimii yhtiö, joka
tarjoaa kiinteistö- ja tukipalveluita Taidetehtaalla. Tapahtumatilojen vuokraamisesta
huolehtii Porvoon kaupungin omistama Oy Porvoo Event Factory Ab, joka toimii
nimellä Taidetehdas.
Taidetehtaan suurin vuokralainen on Porvoon kaupunki mm. kaupungin
matkailutoimisto ja kulttuuripalvelut sijaitsevat alueella. Lisäksi Taidetehtaassa on
vuokralaisena 19 luovan alan toimijaa. Taidetehdas ja koko Porvoonjoen länsirannan
kehittäminen on Porvoon kaupungin suurimpia hankkeita. Taidetehtaan
kulttuuritoiminnan tukemiseksi on perustettu Porvoon Taidetehtaan säätiö.
Toimintaympäristömme Tuusulassa muuttuu
Hyrylän ja Rykmentinpuiston alue on voimakkaassa muutoksessa ja erilaisia
tilatarpeita ja suunnitelmia on paljon. On todennäköistä, ettei aloitteen kaltainen
hanke käynnisty ainakaan heti, mutta Rykmentinpuiston rakentuessa se saattaa tulla
hyvinkin ajankohtaiseksi ja mahdolliseksi. Siksi se kannattaa pitää mahdollisena
kehityslinjana ja Rykmentinpuiston suunnittelu- ja rakennustyössä tuleekin
huomioida, ettei viedä sen toteutumismahdollisuuksia.
Alueen suunnittelun ja rakentumisen edetessä tulisi siis tarkastella Olympia-kasarmin
ja lämpökeskuksen lähialueen rakentamisen ja vapaiden alueiden tarvetta pitäen
monipuolinen kulttuurikäyttö yhtenä mahdollisuutena. Vanhan lämpökeskuksen
purkua ei myöskään pitäisi kiirehtiä, vaan etsiä sen kunnostusmahdollisuuksia muun
muassa taiteen prosenttiperiaatteen nojalla, kun Rykmentinpuisto alkaa rakentua.
Lämpökeskus voisi melko pienin korjauskustannuksin toimia kulttuurihistoriallisen
ajan rakennusmuistomerkkinä/taideteoksena ja olla taustana elävälle
kulttuuripuistolle.
Tuusulassa kulttuuri- ja museotoimi on kiinnostunut Olympiakasarmin kehittämisestä
monipuoliseksi Taidekasarmiksi, mikäli kiinteistön ja toiminnan rahoitukseen ja muun
muassa sisäilmaongelmiin löytyy ratkaisu. Kulttuuripalveluilla ei ole osaamista
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kiinteistöyhtiöiden perustamisessa ja hallinnoimisessa, mutta olemme mielellämme
mukana suunnittelemassa ja kehittämässä Olympiakasarmin toimintaa, mikäli näin
suurisuuntaiseen hankkeeseen päätetään kunnassa lähteä. Kulttuurilautakunta
ehdottaa, että hanketta aletaan pikaisesti selvittämään.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jatkovastaus aloitteeseen 27.2.2020
Kulttuurilautakunta otti vastauksessaan 26.10.2016 § 52 aloitteeseen myönteisen
kannan ja tunnisti hyvin aloitteessa esitetyt näkökulmat sekä tilatarpeista,
rakennuksen ja alueen mahdollisuuksista että kulttuurin merkityksestä ihmisten
hyvinvoinnille ja Tuusulan imagolle.
Olympiakasarmi on vuonna 2018 siirtynyt yksityiselle omistajalle ja lämpökeskus on
purettu, joten tämä mahdollisuus on mennyt ohi.
Tiloja taiteelle ja kulttuurille tarvitaan kuitenkin tulevaisuuden Tuusulassa aiempaakin
enemmän monista syistä. Kulttuuriharrastusten terveyttä edistävät ja yhteisöllisyyttä
lisäävät vaikutukset on todettu monissa tutkimuksissa. Elävän keskustan syntyminen
vaatii myös aiempaa enemmän kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyviä
kohtaamismahdollisuuksia, kun erilainen asiointi ja kauppa siirtyvät enenevässä
määrin nettiin. Ihmisten luontevia kohtaamisia varten tarvitaan kirjastoja, vapaata
sivistystyötä, museoita ja kulttuuritiloja oppimiseen, nauttimiseen ja omaan
tekemiseen. Erilaisten kulttuuritilojen lisäksi sama koskee myös urheilun ja liikunnan
paikkoja ja paikkoja nuorisotyölle.
Kulttuurikunnassa olisi myös hyvä vahvistaa kulttuurintekijöiden
työskentelymahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä myös tarjoamalla edullisia näyttely- ja
työtiloja.
Olympiakasarmi ja sen ympäristö olisi tarjonnut mahdollisuuden yhdistää saman
katon alle mutta omiin tiloihinsa sekä ammattimaisesti tuotettu museo- ja
kulttuuritoiminta sekä eri alojen taiteilijoiden näyttely- ja työtilat. Toivottavasti
saamme Tuusulassa tiloja näihin tarkoituksiin muualta. Taidekeskus Kasarmin
peruskorjaus ja uuden Monion yhteiskäyttöiset tilat parantavat toteutuessaan
kulttuurin tilakysymyksiä Hyrylän keskustassa, mutta eivät vielä vastaa täysin kaikkiin
aloitteessa esitettyihin tarpeisiin.
_ _ _
Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Meckelborg esitti päätökseen kirjattavan
seuraavan lisäyksen:
Vastatessaan toistamiseen tähän valtuustoaloitteeseen lautakunta toivoo, että
jatkossa valtuustoaloitteet käsiteltäisiin ripeämmin niin, ettei valtuustoaloitteiden
mukaiset tavoitteet esty aloitteiden hitaan käsittelyn takia.
Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätökseen Meckelborgin ehdottaman
lisäyksen.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
antaa asiaselostuksessa olevan selvityksen valtuutettu Markus
Meckelborgin esittämään ja usean muun valtuutetun
allekirjoittamaan aloitteeseen
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Markus
Meckelborgin esittämä ja usean muun valtuutetun allekirjoittama aloite
29.8.2016 § 82 katsotaan tulleen käsitellyiksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti todeta seuraavasti: "Vastatessaan toistamiseen tähän
valtuustoaloitteeseen lautakunta toivoo, että jatkossa valtuustoaloitteet käsiteltäisiin
ripeämmin niin, ettei valtuustoaloitteiden mukaiset tavoitteet esty aloitteiden hitaan
käsittelyn takia".

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Markus Meckelborgin 29.8.2016 § 82 esittämän ja usean muun
valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 06.04.2020, § 30
Ehdotus
Valtuusto päättää

Tuusulan kunta
Valtuusto
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katsoa Markus Meckelborgin 29.8.2016 § 82 esittämän ja usean muun
valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto
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Valtuusto, § 158,11.11.2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 13,27.02.2020
Kunnanhallitus, § 100,16.03.2020
Valtuusto, § 31, 06.04.2020
§ 31
Erityisesti ikäihmisille sopivien kuntoilulaitteiden saaminen Notkopuistoon, aloite
TUUDno-2019-2270
Valtuusto, 11.11.2019, § 158
Aarno Järvinen esitti seuraavan Jokelan Eläkkeensaajat ry:n aloitteen:
"Tuusulan kunta on rakentanut ja varustanut useita hienoja lähiliikuntapaikkoja mm
vuonna 2019 tällaiset toteutettiin Rusutjärven koulun, Lepolan koulun ja Kellokosken
yläkoulun pihoihin. Jokelassa suosittu lähiliikuntapaikka, "keskuspuisto" on Jokela-
talon, koulukeskuksen ja Notkopuiston päiväkodin vieressä oleva Notkopuisto, jossa
on nuorille ja lapsille eri harrastusmahdollisuuksia ja jonne on jo rakennettu myös
liikuntavälineitä. Ongelmana vaan on, että ne eivät ole suunniteltu ikäihmisille, vaan
lähinnä terveille ja kunnostaan huolta pitäville työikäisille. Monille ikäihmisille ne ovat
liian vaativia ja saattavat vaativuudessaan olla jopa vaarallisia .
Jokelan Eläkkeensaajat ry esittää, että kunta täydentäisi Notkopuiston
liikuntavälineistöä hankkimalla sinne myös erityisesti ikäihmisten tarpeisiin ja voimille
suunniteltuja välineitä ja hankinnassa käytettäisiin ikääntyneiden liikuntaan ja kunnon
ylläpitämiseen erikoistunutta suunnitteluapua. Esim. stepper-tyyppiset voisivat olla
avuksi lonkka- ja polvileikkauksista toipuville sekä tasapainorata. Notkopuisto on
tarkoitukseen erityisen perusteltu, koska se on kylän keskustassa ja helposti
kävellenkin saavutettavissa mm. keskustan kerrostaloalueelta, jossa asuu paljon
ikääntyneitä. Notkpuistoon liikuntavälineiden lähelle tarvitaan myös penkkejä,
joita voisi olla myös Jokelan keskustassa."
Ehdotus
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 27.02.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus aloitteeseen:
Senioreille soveltuva kuntovälinealue Jokelan Notkopuistoon toteutetaan kesällä 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.04.2020

3/2020

62 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
antaa asiaselostuksessa olevan selvityksen valtuutettu Aarno Jävisen esittämään
Jokelan eläkkeensaajat ry:n aloitteeseen
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Aarno Järvisen esittämä
Jokelan eläkkeensaajat ry:n aloite 11.11.2019 § 158 katsotaan tulleen käsitellyiksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 100
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Aarno Järvisen 11.11.2019 § 158 esittämän Jokelan eläkkeensaajat ry:
n aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 06.04.2020, § 31
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Aarno Järvisen 11.11.2019 § 158 esittämän Jokelan eläkkeensaajat ry:
n aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.04.2020
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§ 32
Ilmoitusasiat / muut asiat
Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Ajankohtaista koronaepidemiaan varautumisesta Tuusulan kunnassa
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 33
Nopean nettiyhteyden turvaaminen kaikille kuntalaisille, aloite
TUUDno-2020-674
Matti Alanko esitti seuraavan aloitteen:
"Nyt koronaviruksen aikana moni joutuu työskentelemään kotona etäyhteyksien
varassa. Verkoyhteyksien ruuhkaantuminen aiheuttaa suuria viiveitä yhteyksiin ja
työnteko vaikeutuu aiheuttaen stressitason nousua ja työn tehokkuus kärsii.
Ehdotankin, että Tuusulan kunta ryhtyy yhteistyössä operaattoreiden kanssa
asentamaan avointa kuitua, jotta jokaisella kuntalaisella olisi mahdollisuus nopeaan
nettiyhteyteen. Lahelan alueelle on tulossa tällainen avoin kuitu. Koska itse
kuitukaapeli on halvempaa kuin sen asentaminen, on kunnan huolehdittava, että
jatkossa kaikkien uusien vesijohjtolinjojen yhteydessä samaan kaivantoon asennetaan
myös kuitukaapeli. Vanhoille kuiduttomille alueille kaapelin asennus tulee aloittaa
niiltä alueilta, joilta muut palvelut kuten koulu, terveydenhoito, posti, pankki, kauppa
tai apteekki ovat kauimpana."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tuusulan kunta
Valtuusto
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§ 34
Koskenmäen kiertoliittymän kevyen liikenteen alikulun koronavirusgraffitin säilyttäminen,
aloite
TUUDno-2020-675
Seppo Noro esitti seuraavan Vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen:
"Koskenmäen kiertoliittymän kevyen liikenteen alikulkuun on ilmestynyt
korkeatasoinen koronavirusgraffiti. Esitämme että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
ryhtyy toimiin sen suojelemiseksi tavalla tai toisella. Tuusulabrändin ydinslogan
kuuluu ’Tuusula – elämisen taidetta’. Mikä olisikaan sopivampaa kuin huomioida
elävää. Kyseinen graffiti olisi pysyvä muisto tästä poikkeuksellisesta ajasta, jota
elämme."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tuusulan kunta
Valtuusto
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§ 35
Riihikallion monitoimikampuksen yhteyteen sivukirjasto, aloite
TUUDno-2020-676
Markus Meckelborg esitti seuraavan aloitteen:
"Riihikallion uuden monitoimikampukseen yhteydessä tulisi olla tilat sivukirjastolle.
Kirjasto on tärkeä yhteisöllinen sivistys- ja oppimislaitos. Kirjaston tulee olla kaikkien
käytettävissä ja saavutettavissa. Sen tehtävänä on tarjota aineistonsa, tilansa ja
palvelunsa jokaisen käyttöön. Palveluiden järjestämisessä on huomioitava tasa-arvon
vahvistaminen sekä toiminnan lähtökohtina olevat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja
kulttuurinen moninaisuus. Kirjastopalveluiden tulee siis olla kaikkien kuntalaisten
käytettävissä. Kirjaston pitää olla ennen kaikkea kuntalaisten lähipalvelu. Nyt kun
Riihikallioon rakennetaan uusi upea monitoimikampus, ehdotamme että sen
yhteyteen suunniteltaisiin tilat myös kaikkia riihikalliolaisia palvelevalle uudelle ja
modernille sivukirjastolle. Uuden yhtenäiskoulun eli monitoimikampuksen myötä
Riihikallioon muodostuu Päiväkoti Pellavan, Riihikallion palvelukeskuksen, nuorisotila
Kertsin ja seurakuntakodin muodostama todellinen monitoimikampus, josta puuttuisi
vain yhteinen ja maksuton, kaikille avoin kohtaamispaikka, joka tarjoasi sivistystä,
tietoa ja ihmisten välisiä kohtaamisia. Tällainen kohtaamispaikka olisikin juuri tähän
tarkoitukseen suunniteltu ja mitoitettu uusi monitoimisivukirjasto. Kirjaston
suunnittelussa voitaisiin ottaa jo alusta alkaen huomioon se että kirjasto voisi toimia
suurimman osan aikaa ilman kirjastohenkilökuntaa eli omatoimikirjastona. Riihikallion
asukasmäärän kasvaessa ja koulun laajentuessa Riihikallion sivukirjastolle on siis yhä
kasvavaa tarvetta. Riihikallion palvelukeskuksen ikääntyneet asukkaat eivät pääse
itsenäisesti kulttuuripalveluiden äärelle vaan palvelut pitäisi tuoda heitä lähemmäksi.
Esitämmekin erittäin vakavasti harkittavaksi modernin sivukirjaston ”pikku-Oodin”
sijoittamista Riihikallion uuden monitoimikampuksen yhteyteen. Uusi
monitoimikampus tarvitsee toimiakseen täydellisesti myös uuden
monitoimisivukirjaston."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
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Kunnallisvalitus
§25, §26, §27, §28, §29
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.
MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä
koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun
päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.
Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen 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
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1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin 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
§30, §31, §33, §34, §35
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

