Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.02.2021

5/2021

1 (101)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika

15.02.2021, klo 17:00 - 19:01

Paikka

Rykmentinpuiston ruokala, rakennus 48, Rykmentintie / sähköinen kokous
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§ 53
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§ 54

Pöytäkirjan tarkastus

§ 55

Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen, virkavaali

§ 56

Valtuuston 8.2.2021 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
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Valtuustoaloitteet, 31.12.2020 kesken olleet
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Hyrylän urheilukeskus, Hyrylä
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§ 63
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Saapuvilla olleet jäsenet
Arto Lindberg, puheenjohtaja
Mika Mäki-Kuhna
Jussi Salonen
Annika Lappalainen
Jani Peltonen
Karita Mäensivu
Lilli Salmi
Mari Tienhaara
Pasi Huuhtanen
Pekka Heikkinen
Pentti Mattila, etäyhteys
Satu Heikkilä, etäyhteys
Tuija Reinikainen
Muut saapuvilla olleet
Aila Toivonen, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Kati Lepojärvi, valtuuston puheenjohtaja, etäyhteys, saapui 17:21
Kim Kiuru, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, etäyhteys
Kari Kinnunen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, etäyhteys
Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Paula Miettinen, viestintäpäällikkö, etäyhteys
Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja
Markku Vehmas, talousjohtaja, § 55, poistui 17:30
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, etäyhteys
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja
Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, etäyhteys, poistui 17:55
Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, etäyhteys, poistui 18:19
Kristiina Salo, elinvoimajohtaja, etäyhteys, poistui 17:55
Allekirjoitukset

Arto Lindberg
Puheenjohtaja

Aila Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
16.02.2021

16.02.2021
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Jani Peltonen

Tuija Reinikainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.2.2021
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§ 53
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 54
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Jani Peltonen ja Tuija Reinikainen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 312,31.08.2020
Kunnanhallitus, § 461,16.11.2020
Kunnanhallitus, § 474,23.11.2020
Kunnanhallitus, § 55, 15.02.2021
§ 55
Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen, virkavaali
TUUDno-2020-2054
Kunnanhallitus, 31.08.2020, § 312
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Tynjä
juha.tynja@tuusula.fi
vs. henkilöstöjohtaja
Vs. henkilöstöjohtaja, henkilöstön kehitäämispäällikkö Tanja Rontu-Hokkanen on
irtisanoutunut kunnan palveluksesta.
Tuusulan kunnan hallintosäännön 6 luvun 36 §:n (toimivalta henkilöstöasioissa)
nojalla kunnanhallitus päättää henkilöstöjohtajan viran haettavaksi julistamisesta
ja valitsee palvelualuepäällikkönä toimivan henkilöstöjohtajan. Tuusulan kunnan
hallintosäännön 3 luvun § 18 mukaisesti palvelualuepäällikkönä henkilöstöjohtaja
vastaa palvelualueen toiminnasta ja taloudesta sekä johtavaa ja kehittää toimintaa
toimialuejohtajan alaisuudessa.
Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset ja kunnallisesta
viranhaltijasta annetun lain 12§:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset
nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Viran kelpoisuusehdoksi ehdotetaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä
hyvää käytännön kokemusta henkilöstöjohtamisesta. Valinnassa arvostettaisiin
kokemusta henkilöstön kehittämisestä, hr-prosessien johtamisesta ja kehittämisestä
sekä hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. Eduksi luettaisiin myös kunta-alan
sopimusjärjestelmän tunteminen.
Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen
virkaehto- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi esittää palkkatoivomuksensa.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen
edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä,
kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.
Työpaikkailmoituksen laatimisesta ja tarkemmasta rekrytointitavasta päättäisi
kansliapäällikkö.
Juha Tynjä toimii palvelussuhdelakimiehen tehtävien ohella vs. henkilöstöjohtajan
määräaikaisena viransijaisena kunnes uusi henkilöstöjohtaja on aloittanut virassa.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
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Kunnanhallitus päättää
julistaa henkilöstöjohtajan viran haettavaksi
että henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto sekä hyvä käytännön kokemus henkilöstöjohtamisesta.
Valinnassa arvostetaan kokemusta henkilöstön kehittämisestä, hr-prosessien
johtamisesta ja kehittämisestä sekä hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. Eduksi
luetaan myös kunta-alan sopimusjärjestelmän tunteminen.
valtuuttaa kansliapäällikön päättämään rekrytoinnin yksityiskohdista.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

Kunnanhallitus, 16.11.2020, § 461
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Henkilöstöjohtajan virka oli julkisesti haettavana siten, että hakuaika päättyi
27.9.2020. Ilmoitus julkaistiin verkkosivuilla www.tuusula.fi/tyopaikat, www.te-palvelut.
fi, www.rekrytointi.com, www.oikotie.fi, www.kuntarekry.fi, www.ekonomit.fi. Lisäksi
ilmoitus julkaistiin Facebookissa, LinkedInissä, Instagramissa, Googlessa ja Etelä-
Suomen Median 11 lehden verkkosivuilla. Määräaikaan mennessä saapui 29
hakemusta.
Hakijoiden haastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäiselle
haastattelukierrokselle kutsuttiin kahdeksan hakijaa. Haastattelijoina toimivat
kansliapäällikkö Harri Lipasti ja talousjohtaja Markku Vehmas. Toiseen haastatteluun
kutsuttiin edellisistä neljä hakijaa. Haastattelijoina toimivat pormestari Arto Lindberg,
apulaispormestari Jussi Salonen, kansliapäällikkö Harri Lipasti ja talousjohtaja Markku
Vehmas.
Haastatteluryhmä kutsui soveltuvuusarviointiin kolme hakijaa, joista yksi veti ennen
arvioinnin toteutusta hakemuksensa pois. Soveltuvuusarvioinnit toteutti Mercuri
Urval Oy / seniorikonsultti Juha Laurila.
Haastatteluryhmän ehdotus valittavasta henkilöstä ja palkkauksesta tehdään
kokouksessa.
Virkavaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut terveydentilaansa
koskevan todistuksen. Valinnassa noudetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Virantoimituksen aloitusajankohta tarkentuu viran vastaanottamisilmoituksen myötä.
Yhteenveto hakijoista, hakemusasiakirjat ja soveltuvuusarvioinnit ovat käytettävissä
kokouksessa.
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Lisätiedot: Markku Vehmas, p. 040 314 3060.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
kokouksessa tehtävän ehdotuksen perusteella valinnasta henkilöstöjohtajan
toistaiseksi voimassa olevaa virkaan palkkaetuineen
että valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
todeta, että virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan, kun valittu on toimittanut
todistuksen terveydentilastaan.
Päätös
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja käsitellä asian 23.11.2020 pidettävässä
kunnanhallituksen kokouksessa.

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 474
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää

___

kokouksessa tehtävän ehdotuksen perusteella valinnasta henkilöstöjohtajan
toistaiseksi voimassa olevaa virkaan palkkaetuineen
että valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
todeta, että virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan, kun valittu on toimittanut
todistuksen terveydentilastaan.

Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää
julistaa henkilöstöjohtajan viran uudelleen haettavaksi
virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon virkaa täytettäessä
valtuuttaa kansliapäällikön päättämään tarkemmin rekrytointiprosessista ja
aikatauluista.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 55
Valmistelija / lisätiedot:
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Harri Lipasti, Markku Vehmas
harri.lipasti@tuusula.fi, markku.vehmas@tuusula.fi
kansliapäällikkö, talousjohtaja
Henkilöstöjohtajan virka oli uudestaan haettavana siten, että hakuaika päättyi
22.12.2020. Ilmoitus julkaistiin verkkosivuilla www.tuusula.fi/tyopaikat, www.te-
palvelut.fi, www.rekrytointi.com ja www.ekonomit.fi. Lisäksi ilmoitus julkaistiin
Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä sekä kohdistetusti useilla SanomaMedian ja
AlmaMedian lehtien verkkosivuilla. Haussa käytettiin lisäksi suorahakua, jonka toteutti
kunnan toimeksiannosta Mercuri Urval Oy. Määräaikaan mennessä saapui 21
hakemusta. Lisäksi otettiin huomioon aikaisemmin virkaa hakeneiden hakemukset.
Hakijoiden haastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäiselle
haastattelukierrokselle kutsuttiin yhdeksän hakijaa. Haastattelijoina toimivat
pormestari Arto Lindberg, kansliapäällikkö Harri Lipasti, talousjohtaja Markku Vehmas
sekä rekrytointiprosessissa avustanut Mercuri Urval Oy / principal consultant Tomi
Arppe. Haastatteluryhmä kutsui soveltuvuusarviointiin viisi
hakijaa. Soveltuvuusarvioinnit toteutti Mercuri Urval Oy / seniorikonsultti Juha Laurila.
Toiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Haastattelijoina toimivat pormestari
Arto Lindberg, apulaispormestari Jussi Salonen, valtuuston puheenjohtaja Kati
Lepojärvi, kansliapäällikkö Harri Lipasti ja talousjohtaja Markku Vehmas.
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että virkaan valitaan hallintotieteiden maisteri
Satu Kuivasto, joka on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen, haastattelujen sekä
soveltuvuusarviointien perusteella tehtävään ansioituinen ja sopivin. Haastattelujen ja
soveltuvuusarvioinnin perustella Satu Kuivastoa voidaan pitää myös henkilökohtaisilta
ominaisuuksiltaan tehtävään hyvin soveltuvana.
Viran hoidosta maksetaan KVTES:n paikallisen soveltamisen perusteella
kokonaispalkkana 7 250,00 euroa kuukaudessa.
Virkavaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut terveydentilaansa
koskevan todistuksen. Valinnassa noudetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Virantoimituksen aloitusajankohta tarkentuu viran vastaanottamisilmoituksen myötä.
Yhteenveto hakijoista, hakemusasiakirjat ja soveltuvuusarvioinnit ovat käytettävissä
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
valita henkilöstöjohtajan toistaiseksi voimassa olevaa virkaan hallintotieteiden
maisteri Satu Kuivaston
että virasta maksettava kokonaispalkka on 7 250 euroa kuukaudessa,
että valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
todeta, että virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan, kun valittu on toimittanut
todistuksen terveydentilastaan
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.
Talousjohtaja Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.
Tiedoksi
Kuivasto Satu, muut hakijat, henkilöstöpalvelut
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§ 56
Valtuuston 8.2.2021 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Valtuuston kokouksessa 8.2.2021 käsiteltiin §:t 1 - 21.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
todeta KunL 96 §:n mukaisesti valtuuston 8.2.2021 pidetyn kokouksen
päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 57
Valtuustoaloitteet, 31.12.2020 kesken olleet
TUUDno-2021-286
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
Liitteet

1 valtuustoaloitteet, kesken 31.12.2020, khall 15.2.2020
Hallintosäännön 99.3 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun
loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin
niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty
loppuun.
Valtuustolle jätettiin 28 valtuustoaloitetta vuonna v. 2020, ja valtuusto totesi
32 aloitteen tulleen käsitellyksi. Vastaavat luvut v. 2019 olivat 48 ja 30.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
merkitä tiedoksi 31.12.2020 kesken olleet valtuutettujen tekemät aloitteet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 125,17.11.2020
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 97,17.11.2020
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 44,17.11.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 78,19.11.2020
Kunnanhallitus, § 464,23.11.2020
Kunnanhallitus, § 485,30.11.2020
Valtuusto, § 129,07.12.2020
Kunnanhallitus, § 58, 15.02.2021
§ 58
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma 2019-2026, lausunto kunnallisvalituksiin
TUUDno-2018-752
Tekninen lautakunta, 17.11.2020, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Palveluverkon toteutussuunnitelma, TL 17.11.2020
2 Lapsi- ja oppilasmäärien kehitys suuralueittain 2020-2044, TL 17.11.2020
3 Palveluverkkosuunnitelman taloudellisten vaikutusten arviointi, TL 17.11.2020
4 Palveluverkkosuunnitelma 2019-2026, TL 17.11.2020
Asiaselostus
Kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 10.12.2018 ja päivitetty
valtuustossa 9.12.2019. Valtuuston päätökseen perusteluosassa linjattiin, että
palveluverkkosuunnitelman sisältöä arvioidaan aina vähintään vuosittain
talousarviovalmistelun yhteydessä.
Palvelusuunnitelman päivittämistä on nyt valmisteltu ottaen huomioon muuttuneet
olosuhteet ja palveluverkkosuunnitelman toteutumisen edistyminen.
Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteet muodostavat keskeisen osan
kunnan investointiohjelmasta. Palveluverkkosuunnitelma toteuttaminen on keskeinen
toimenpide ja osa kunnan kasvun ja talouden hallintaohjelmaa vuosille 2020 -
2029. Ohjelman keskeisen osan muodostavat palveluverkkosuunnitelman
toteuttamiseen liittyvät Sivistys toimialueen palveluverkkoinvestoinnit ja investoineista
saatavat toiminnalliset ja taloden hyödyt, arviot kunnan tarpeettomien kiinteistöjen
luovutuksista saatavista korvauksista ja käyttötalouden säästöistä sekä
arviot väistötilojen kustannussäästöistä. Palveluverkkosuunnitelmassa päätetään
tehdyn evauksen perusteella Nahkelan, Tuomalan ja Linjamäen koulujen
tulevaisuudesta.
Päätökset palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvistä investoinneista tehdään aina
erikseen.
Palveluverkkosuunnitelman päivityksessä tarkistetaan mm.
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väestö- ja oppilasennusteet
kouluverkon toteutuksen aikatauluja, sisältöjä ja kustannuksia
kuvataan valmistelun sisältöjä (Evaus)
hallinnon käytössä olevien tilojen käyttöä ja kustannuksia
yhteisön käytössä olevien tilojen tulevat suunnittelun periaatteet ja tavoitteet
Jatkossakin palveluverkkosuunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain
talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Palveluverkkosuunnitelman päivittämistä käsitellään kunnanhallituksessa 23.11.2020
ja valtuustossa 7.12.2020.
Kokouksessa esitellään palveluverkkosuunnitelman päivityksen keskeinen sisältö.
Palveluverkkosuunnitelmassa on täsmennetty kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
palveluverkon kehittämis- ja korjaustoimenpiteitä. Keskeisimpinä
Tuusulan Urheilukeskuksen kehittämiseen sekä museoihin ja kirjastoihin kohdistuvat
perusparannukset.

Ehdotus
Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä osaltaan liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman
ehdottaa kunnanahallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO
hyväksyy liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
hyväksyä osaltaan liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman
ehdottaa kunnanahallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO
hyväksyy liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 17.11.2020, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Ulla
Kinnunen, Risto Kanerva
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi,
hannamari.halinen@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi
sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö,
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Liitteet

1 Palveluverkkosuunnitelma_2019-2026, ksltk 17.11.2020
2 Lapsi- ja oppilasmäärien kehitys suuralueittain 2020-2044, ksltk 17.11.2020
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3 Palveluverkon toteutussuunnitelma, ksltk 17.11.2020
4 Palveluverkkosuunnitelman taloudellisten vaikutusten arviointi, ksltk 17.11.2020
Kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 10.12.2018 ja päivitetty
valtuustossa 9.12.2019. Valtuuston päätökseen perusteluosassa linjattiin, että
palveluverkkosuunnitelman sisältöä arvioidaan aina vähintään vuosittain
talousarviovalmistelun yhteydessä.
Palvelusuunnitelman päivittämistä on nyt valmisteltu ottaen huomioon muuttuneet
olosuhteet ja palveluverkkosuunnitelman toteutumisen edistyminen.
Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteet muodostavat keskeisen osan
kunnan investointiohjelmasta. Palveluverkkosuunnitelma toteuttaminen on keskeinen
toimenpide ja osa kunnan kasvun ja talouden hallintaohjelmaa vuosille 2020 -
2029. Ohjelman keskeisen osan muodostavat palveluverkkosuunnitelman
toteuttamiseen liittyvät Sivistys toimialueen palveluverkkoinvestoinnit ja investoineista
saatavat toiminnalliset ja taloden hyödyt, arviot kunnan tarpeettomien kiinteistöjen
luovutuksista saatavista korvauksista ja käyttötalouden säästöistä sekä
arviot väistötilojen kustannussäästöistä. Palveluverkkosuunnitelmassa päätetään
tehdyn evauksen perusteella Nahkelan, Tuomalan ja Linjamäen koulujen
tulevaisuudesta.
Päätökset palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvistä investoinneista tehdään aina
erikseen.
Palveluverkkosuunnitelman päivityksessä tarkistetaan mm.
väestö- ja oppilasennusteet
kouluverkon toteutuksen aikatauluja, sisältöjä ja kustannuksia
kuvataan valmistelun sisältöjä (Evaus)
hallinnon käytössä olevien tilojen käyttöä ja kustannuksia
yhteisön käytössä olevien tilojen tulevat suunnittelun periaatteet ja tavoitteet
Jatkossakin palveluverkkosuunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain
talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Palveluverkkosuunnitelman päivittämistä käsitellään kunnanhallituksessa 23.11.2020
ja valtuustossa 7.12.2020.
Kokouksessa esitellään palveluverkkosuunnitelman päivityksen keskeinen sisältö.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä Tuusulan kunnan päivitetyn
palveluverkkosuunnitelman ja päättää, että keskeisten hankkeiden valmistelu
etenee palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.
Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Linjamäen
koulu yhdistetään Kellokosken yhtenäiskouluun 1.8.2021, Nahkelan koulu yhdistetään
valmistuvaan Lahelan monitoimikampukseen sen valmistuttua. Tuomalan koulu
jatkaa toimintaansa mikäli oppilasmäärä säilyy yli 60 oppilaan. Tuomalan koulun
jatkosta tulee päättää kun koulun perusparannus tulee ajankohtaiseksi.
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Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle asetettavaksi seuraavat
kriteerit koulujen koolle:
- koulun on oltava vähintään 3-ryhmäinen ja oppilaita tulee olla vähintään 60
- mikäli yksikköön kohdistuu laajoja korjauksia tai peruskorjausta, ei investointia tulisi
tehdä, jos opetus voidaan totetuttaa lähellä olevassa koulussa tai valmistuvassa
monitoimikampuksessa.
__________
Esittelyn jälkeen puheenjohtaja Salonen esitti muutettavaksi pohjaehdotuksen
ensimmäisen virkkeen seuraavasti: "Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä
osaltaan Tuusulan kunnan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman ja päättää esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että keskeisten hankkeiden valmistelu
etenee palveluverkkosuunnitelman mukaisesti". Esittelijä muutti päätösehdotustaan
esityksen mukaisesti.
Liite 1 Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma käytiin sivu sivulta läpi ja siihen
tehtävät teknisluonteiset korjaukset päätettiin saattaa asianosaisten korjattavaksi.
Puheenjohtajan avattua keskustelun, tehtiin seuraavat muutosesitykset:
Jäsen Alangon muutosesitys: Lisäksi -sanalla alkavan kappaleen tilalle: "Linjamäki,
Nahkela ja Tuomala jatkavat omina yksikköinä. Oppilasrajaa 60 ei aseteta, sillä
Linjamäkeen tuollaisen oppilasmäärän sijoittaminen ei edes onnistu. Lisäksi
keskeisten hankkeiden valmistelussa on huolellisesti vielä tarkasteltava tulevien
koulujen koot sekä mahdolliset uudet oppilassijoittelut." Jäsenet Raevuori, Weckman
ja Koivunen kannattivat jäsen Alangon ehdotusta.
Puheenjohtaja Salosen muutosesitys: Lisäys pohjaehdotukseen: "Nahkelan koulu
yhdistetään valmistuvaan Lahelan monitoimikampukseen sen valmistuttua, mikäli
lautakunnan asettamat tavoitteet 3 ryhmää ja 60 oppilasta alittuvat." Jäsen Tuhkunen
kannatti puheenjohtaja Salosen muutosesitystä.
Jäsen Raevuoren muutosesitys, lisäys puheenjohtaja Salosen
muutosesitykseen: Korjataan viimeisen ranskalaisen viivan teksti muotoon: "-Mikäli
yksikköön kohdistuu laajoja korjauksia tai peruskorjausta, ne arvioidaan erikseen.
Kunnan kiinteistöjen vuotuiset ylläpitokorjaukset tehdään vuosittain." Puheenjohtaja
Salonen ja jäsen Tuhkunen kannattivat jäsen Raevuoren lisäystä.
Koska oli tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
nimenhuutoäänestyksen. Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin, että pohjaehdotuksesta
poikkeavat kannatetut päätösehdotukset asetetaan vastakkain ja niistä voittanut
ehdotus asetetaan edelleen vastakkain pohjaehdotuksen kanssa. Äänestysesitykseksi
hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan jäsen Alangon ehdotusta
äänestävät ”jaa” ja jos ”jaa” voittaa, jäsen Alangon esitys asetetaan edelleen vastakkain
pohjaehdotuksen kanssa.
Suoritetussa äänestyksessä jäsen Alangon esitystä kannattivat jäsenet Ahonen,
Alanko, Hellgren, Koivunen. Laitila, Raevuori, Weckman ja puheenjohtaja Salosen
esitystä kannattivat jäsenet Nätkynmäki, Tuhkunen, Väänänen, Åvall ja puheenjohtaja
Salonen.
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Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen äänin 7-5, joten jäsen Alangon esitys
asetetaan edelleen vastakkain pohjaehdotuksen kanssa.
Äänestysesitykseksi 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,
Tuhkunen, Väänänen, Åvall ja puheenjohtaja Salonen. Jäsen Alangon esitystä
kannattivat jäsenet Ahonen, Alanko, Hellgren, Koivunen. Laitila, Raevuori, Weckman.
Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen äänin 7-5 jäsen Alangon
muutosesityksen mukaisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että Linjamäki, Nahkela ja Tuomala jatkavat omina yksiköinä. Oppilasrajaa 60 ei
aseteta, sillä Linjamäkeen tuollaisen oppilasmäärän sijoittaminen ei edes onnistu.
Lisäksi keskeisten hankkeiden valmistelussa on huolellisesti vielä tarkasteltava
tulevien koulujen koot sekä mahdolliset uudet oppilassijoittelut.
Päätös
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä osaltaan Tuusulan kunnan päivitetyn
palveluverkkosuunnitelman ja päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että keskeisten hankkeiden valmistelu
etenee palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että Linjamäki, Nahkela ja Tuomala jatkavat omina yksikköinä. Oppilasrajaa 60 ei
aseteta, sillä Linjamäkeen tuollaisen oppilasmäärän sijoittaminen ei edes onnistu.
Lisäksi keskeisten hankkeiden valmistelussa on huolellisesti vielä tarkasteltava
tulevien koulujen koot sekä mahdolliset uudet oppilassijoittelut.

Puheenjohtaja Salonen ja jäsenet Nätkynmäki, Tuhkunen, Väänänen ja Åvall jättivät
asiasta eriävän mielipiteen ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Kokouksessa pidettiin tauot tämän asian käsittelyn aikana seuraavasti klo 18.24-18.30
ja klo 19.24-19.43

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 17.11.2020, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman, Marjo-Kaisa Konttinen
heidi.hagman@tuusula.fi, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Palveluverkon toteutussuunnitelma, hyteltk 17.11.2020
2 Palveluverkkosuunnitelma_2019-2026, hyteltk 17.11.2020

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.02.2021

5/2021

18 (101)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

3 Lapsi- ja oppilasmäärien kehitys suuralueittain 2020-2044, hyteltk 17.11.2020
4 Palveluverkkosuunnitelman taloudellisten vaikutusten arviointi, hyteltk 17.11.2020
Perustelut
Kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 10.12.2018 ja päivitetty
valtuustossa 9.12.2019. Valtuuston päätökseen perusteluosassa linjattiin, että
palveluverkkosuunnitelman sisältöä arvioidaan aina vähintään vuosittain
talousarviovalmistelun yhteydessä.
Palvelusuunnitelman päivittämistä on nyt valmisteltu ottaen huomioon muuttuneet
olosuhteet ja palveluverkkosuunnitelman toteutumisen edistyminen.
Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteet muodostavat keskeisen osan kunnan
investointiohjelmasta. Palveluverkkosuunnitelma toteuttaminen on keskeinen
toimenpide ja osa kunnan kasvun ja talouden hallintaohjelmaa vuosille 2020–2029.
Ohjelman keskeisen osan muodostavat palveluverkkosuunnitelman toteuttamiseen
liittyvät sivistyksen toimialueen palveluverkkoinvestoinnit ja investoinneista saatavat
toiminnalliset ja talouden hyödyt, arviot kunnan tarpeettomien kiinteistöjen
luovutuksista saatavista korvauksista ja käyttötalouden säästöistä sekä arviot
väistötilojen kustannussäästöistä. Palveluverkkosuunnitelmassa päätetään tehdyn
vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella Nahkelan, Tuomalan ja Linjamäen koulujen
tulevaisuudesta. Päätökset palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvistä investoinneista
tehdään aina erikseen.
Palveluverkkosuunnitelman päivityksessä tarkistetaan mm.
väestö- ja oppilasennusteet
kouluverkon toteutuksen aikatauluja, sisältöjä ja kustannuksia
kuvataan valmistelun sisältöjä (vaikutusten ennakkoarviointi (eva) ja evaukset)
hallinnon käytössä olevien tilojen käyttöä ja kustannuksia
yhteisön käytössä olevien tilojen tulevat suunnittelun periaatteet ja tavoitteet
Jatkossakin palveluverkkosuunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain
talousarviokäsittelyn yhteydessä. Palveluverkkosuunnitelman päivittämistä käsitellään
kunnanhallituksessa 23.11.2020 ja valtuustossa 7.12.2020.
Päivitettyä palveluverkkosuunnitelmaa on täsmennetty yhteisöjen käytössä olevien
tilojen, sekä yhteiskäyttöisten tilojen että yhteisötilojen osalta . Kokouksessa esitellään
palveluverkkosuunnitelman päivityksen keskeinen sisältö tuusulalaisten hyvinvoinnin
ja yhteisökäytön näkökulmasta.
Palveluverkko ja tuusulalaisten hyvinvointi
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan päätehtävistä, mutta kunta ei
ole tehtävässä yksin. Tuusulalaisten hyvinvointi syntyy vuorovaikutuksessa yksilöiden,
yhteisöjen ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Tuusulan elinvoima on vahvasti
kytköksissä tuusulalaisten hyvinvointiin ja asukkaiden hyvintointi kunnan elinvoimaan.
Toimiva, terve ja turvallinen palveluverkko on edellytys sekä tuusulalaisten
hyvinvoinnille että kunnan elinvoimalle.
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Tuusulan väestönkasvun ennakoidaan olevan hidasta 0-0,5% kasvua syntyvyyden
laskiessa ja väestön kuolleisuuden kasvaessa vilkkaasta muuttoliikkeestä huolimatta.
Tuusula haluaa kuntana kehittää lapsiystävällisyyttään, jonka tulee näkyä toimivina
lapsiperheiden palveluina ja mahdollistaa sen, että Tuusula nähdään lapsiperheitä
tukevana kuntana. Uudenlaisia toimintamuotoja voidaan mahdollistaa paremmin
uusissa toimintaympäristöissä. Väestön ikääntyessä lisääntyy myös tarve kunnan, 3. ja
4. sektorin mahdollistamalle ennaltaehkäisevälle palvelulle ja yhteisölliselle
toiminnalle, joka tarvitsee nykyistä enemmän tiloja erilaisille kokoontumisille.
Tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisessä hyvinvointierojen ja segregaation
pienentäminen on keskeistä. Tämä edellyttää erilaisten asukkaiden tarpeiden
tunnistamista ja niihin tarttumista. Yhdenvertainen palvelu ei aina tarkoita täsmälleen
samaa palvelua tai kustannuksiltaan yhtäläistä palvelua, vaan asukkaan tarpeista
lähtevää palvelua.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on tuottanut 1.1.2019 lukien Tuusulan
asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunta on vuokrannut palvelutuotantoa varten
alla
olevasta taulukosta ilmenevät tilat. Keusote on linjannut palveluverkkonsa
(=palveluiden verkko)
kehittämisen suuntaviivat syksyllä 2020 ja tulee erikseen tekemään päätökset
mahdollisista
palveluverkkomuutoksista. Työssä on keskeisenä alkuvaiheen painopisteenä kehittää
alueella
sähköisiä sekä kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita. Valtakunnan tasolla valmistellaan
tällä hetkellä myös aluehallintouudistusta, joka toteutuessaan v. 2023 vaikuttaa
palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuisiin. Tässä tilanteessa kunnan on
kuntatalouden näkökulmasta tarkoituksenmukaista vain ylläpitää sotepalveluille
vuokrattujen tilojen käytettävyyttä nykyisiin toimintoihin. Keusoten
palveluverkkosuunnittelun edetessä tehdään yhdessä Keusoten kanssa tarvittavat
ratkaisut fyysisen palveluverkon uudistamisesta.
Tuusulan hyvinvointipalvelujen kehittämisen kannalta ja kaikkien tuusulalaisten hyvän
elämän turvaamiseksi on tärkeää, että myös pitkällä aikavälillä sosiaali- ja
terveyspalveluja on tarjolla Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken taajamissa. Keskeistä on
kehittää kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita, sillä sähköiset palvelut eivät ole kaikille
saavutettavia. Vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn käyttö palveluverkon
tarkastelussa ja sen uudistustyössä on edellytys asukaslähtöiselle ennakoivalle ja
kestävälle päätöksenteolle ja ratkaisuille niin Tuusulan kunnassa kuin Keski-
Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä.
Yhteisöjen käytössä olevat tilat
Kunnalle kuuluvan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä on laaja
ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä kaikkien toimialueiden kesken.
Hyvinvointiin kuuluu sekä yksilön että yhteisön hyvinvointi. Yhteisön hyvinvoinnin
edistämisessä hyvinvointierojen ja segregaation pienentäminen on keskeistä.
Tuusulassa asukkaiden osallisuutta ja aktiivisuutta vahvistetaan tarjoamalla tiloja
harrastustoiminnalle ja muiden kohtaamiselle. Asukastoiminnan luonnollisia
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kohtaamisen paikkoja ovat lähiympäristön avoimet julkiset ja puolijulkiset tilat sekä
ulkotilat. Alueiden toiminnallisiksi keskuksiksi muodostuu usein koulut, päiväkodit ja
vapaa-ajanpaikat. Tuusulassa asukkaiden osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistaminen
on kirjattu myös kunnan strategiaan. Tilat ovat keskeinen tuen muoto yhdistysten,
seurojen ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan mahdollistamisessa.
Kunnan väestöennusteiden valossa käihmisten määrä kasvaa vuosi vuodelta ja
ikäihmisten kokoontumisen tarpeet kasvavat määrällisesti sekä
kokoontumistarpeiden että kerralla kokoontuvien ihmisten määrän osalta. Ikäihmisillä
on myös erityisiä tarpeita kokoontumispaikkojen suhteen, esimerkiksi pysäköinti ulko-
ovien välittömässä läheisyydessä, korkeammat käsinojalliset tuolit, akustiikka
(silmukat) ja apuvälineet. Alati digitalisoituva toimintaympäristö haastaa yhteisöjä ja
asukkaita muutokseen myös kokoontumistavoissa.
Kunnan tavoitteena on, että käytössä oleva palveluverkko on asukkaiden ja yhteisöjen
hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti ja tilojen käyttöaste nousee. Yhteisökäytön
näkökulma on jatkossa huomioitava paremmin sekä uusia kiinteistöjä suunniteltaessa
ja rakennettaessa että olemassa olevia kiinteistöjä uudistettaessa.
Yhteisökäytön käyttäjäprofiilit ja palveluverkon suunnittelussa huomioon
otettavat asiat
Yhteisöjen tilatarpeet vaihtelevat, sillä yhteisöt ovat erilaisia. Kunnan tilojen käyttäjät
voi jakaa tarpeen perusteella säännöllisiin ja satunnaisiin käyttäjiin. Käyttäjäprofiileja
on tunnistettu seuraavasti (5):
Vakiovuorojen hakija, vakiintunut yhteistyökumppani
Satunnainen käyttäjä
Yleisötilaisuuksien järjestäjä
Asuinalueen toimija
Asukkaan oma käyttö
Yhteiskäyttöön tulevien tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat
näkökulmat:
Saavutettavuus
Esteettömyys
Muunnettavuus
Keittiö/ravintolatilat
Liikuntatilat
Piha-alueet
Liikenne ja pysäköinti
Kestävä kehitys
Yhteiskäytön tavoitetila ja eteneminen
Tavoite kiinteistöjen tehokkaasta yhteiskäytöstä edellyttää yhteistä visiota Tuusulan
tulevasta palveluverkosta. Nykyisten ja tulevien oppimisympäristöjen käyttäjiä ovat
arkipäivisin lapset, oppilaat ja päiväkotien ja koulujen henkilökunta. Päivisin, iltaisin ja
loma-aikoina samat tilat toimivat asukkaiden ja yhteisöjen toimintaympäristöinä.
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Yhteisön käytössä on sisätilojen lisäksi myös ulkotiloja. Tilat ovat mm. puistoja,
koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden pihoja sekä lähiliikuntapaikkoja. Fyysisten
tilojen lisäksi asukkaat voivat kokoontua virtuaalisesti.
Tavoitteena on, että palveluverkon uudistuessa ja sen vastatessa yhteisökäytön
moninaisiin tarpeisiin, voidaan erillisistä tai ylimääräisistä yhteisötiloista jopa luopua
ja kiinteistöt realisoida. Alueellinen näkökulma on kuitenkin huomioitava päätösten
vaikutuksia arvioitaessa.
Palveluverkon uudistamiseen liittyen valmistelemme vuonna 2020 periaatteet
yhteiskäytön huomioon ottamisesta palveluverkon uudistamistyössä. Työ käsittää
seuraavat osiot:
1. Yhteisötilatarpeet/yhteiskäytön tarpeet
käyttäjien profilointi + tarpeiden kehittyminen, kunnan rooli tilojen
järjestäjänä, linjaukset kenelle tiloja annetaan ja minkä tyyppiseen
toimintaan, käytön sisällölliset asiat ja tilavaatimukset, tilojen (fyysiset tilat,
virtuaaliset tilat) ominaisuudet, käyttöajat jne., digitalisaation
hyödyntäminen
2. Tavoitteet ja perustelut
ei erillisiä yhteisötiloja - kunnan palveluverkon monikäyttöisyys, uusien
kokoontumistapojen hyödyntäminen / digitalisaatio ym.
3. Tarvittavien tilojen toiminnalliset kuvaukset
nykytila ja tulevaisuudessa hyödyntäen uudisrakentaminen
4. Alueellinen suunnitelma palveluverkon käytöstä
Mitkä tilat yhteisöjen käyttöön + toiminnan sisältö, etenemisaikataulu
5. Tilojen hallinnointi
Maksullisuus/maksuttomuus, varausjärjestelmät, lukitukset, kalustaminen,
vastuutahot / kontaktipinnat
6. Yhteisötilat, joista luovutaan (ennakkovaikutusten arviointi)
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
hyväksyä Tuusulan kunnan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman tuusulalaisten
hyvinvoinnin ja yhteiskäytön näkökulmasta
evästää jatkovalmistelua seuraavilla huomioilla
Vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn käyttö palveluverkon
tarkastelussa ja sen uudistustyössä on edellytys asukaslähtöiselle
ennakoivalle ja kestävälle päätöksenteolle ja ratkaisuille niin Tuusulan
kunnassa kuin Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä
Tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisessä hyvinvointierojen ja
segregaation pienentäminen on keskeistä. Tämä edellyttää erilaisten
asukkaiden tarpeiden tunnistamista ja niihin tarttumista. Yhdenvertainen
palvelu ei aina tarkoita täsmälleen samaa palvelua tai kustannuksiltaan
yhtäläistä palvelua, vaan asukkaan tarpeista lähtevää palvelua.
Tuusulan hyvinvointipalvelujen kehittämisen kannalta ja kaikkien
tuusulalaisten hyvän elämän turvaamiseksi on tärkeää, että myös pitkällä
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aikavälillä sosiaali- ja terveyspalveluja on tarjolla Hyrylän, Jokelan ja
Kellokosken taajamissa. Keskeistä on kehittää kotiin vietäviä ja liikkuvia
palveluita, sillä sähköiset palvelut eivät ole kaikille saavutettavia.
Yhteisökäytön näkökulma on jatkossakin huomioitava sekä uusia
kiinteistöjä suunniteltaessa ja rakennettaessa että olemassa olevia
kiinteistöjä uudistettaessa. Yhteisökäyttö on huomioitava myös
toimintatapojen luonnissa ja niitä uudistettaessa. Tämä edellyttää
yhteisönäkökulman edustajan tai yhteisöjen ja asukkaiden ottamista
mukaan suunnitteluun tunnistetut käyttäjäprofiilit ja erilaisten käyttäjien
(ikä, teema, jne.) tarpeet huomioiden.
Yhteiskäyttöön tulevien tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon
ainakin seuraavat näkökulmat: saavutettavuus, esteettömyys,
muunnettavuus, keittiö/ravintolatilat, liikuntatilat, piha-alueet, liikenne ja
pysäköinti, kestävä kehitys.

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Palvas esitti, että päätösesitykseen
lisätään, että Linjamäen oppilaiden siirtoa Kellokosken kouluun ei tehdä vaan yksikkö
jatkaa toimintaansa, perusteena Linjamäen evauksessa esille tulleet seikat.
Koulurakennus on terve ja turvallinen, ympäristö nykyistä ilmiöoppimista
erinomaisesti tukeva ja koulussa voidaan antaa opetusta myös suuremmalle määrälle
oppilaita, jolloin myös yhtenä lakkautusperusteena ollut opettajan pedagoginen
yhteistyö mahdollistuu. Koululla on hyvät iltakäyttömahdollisuudet, joten koulu
palvelee Linjamäen aluetta yhteisötilana, kuten on tähänkin asti tehnyt.
Linjamäen koulun oppilaat ja vanhemmat kuuluu pitää yhdenvertaisena Tuusulan
kunnan muiden esitettyjen yksiköiden (Nahkela, Linjamäki, Tuomala) oppilaiden ja
vanhempien kanssa. Nyt lakkautusuhan alla on näistä kolmesta yksiköstä pelkästään
Linjamäki.
Tuusulan kylien lähikoulujen opetustoimintaa ja yhteisökäyttöä tulee ennemmin
kehittää kuin toimintaa suunnitella lakkautettavan.
Jäsen Keränen kannatti esitystä.
Koska oli tehty kannatettu esitys, jossa esitettiin päätösehdotukseen lisättävän, että
Linjamäen oppilaiden siirtoa Kellokosken kouluun ei tehdä vaan yksikkö jatkaa
toimintaansa, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen.
Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka
kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa, jäsen Palvaksen
esitys lisätään hyte-lautakunnan päätökseen.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Ruotsalainen,
Lahdenperä, Mäkinen, Untamo, Kiuru ja Järvinen Jäsen Palvaksen esitystä kannattivat
jäsenet Palvas, Keränen, Ahola-Leppänen ja Koivumäki.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen äänin 6-4. Hyte-lautakunnan päätös
tehtiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 19.11.2020, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Risto Kanerva,
Ulla Kinnunen
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi,
hannamari.halinen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, vapaa-
aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Palveluverkkosuunnitelma_2019-2026, kvltk 19.11.2020
2 Lapsi- ja oppilasmäärien kehitys suuralueittain 2020-2044, kvltk 19.11.2020
3 Palveluverkon toteutussuunnitelma, kvltk 19.11.2020
4 Palveluverkkosuunnitelman taloudellisten vaikutusten arviointi, kvltk 19.11.2020
Kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 10.12.2018 ja päivitetty
valtuustossa 9.12.2019. Valtuuston päätökseen perusteluosassa linjattiin, että
palveluverkkosuunnitelman sisältöä arvioidaan aina vähintään vuosittain
talousarviovalmistelun yhteydessä.
Palvelusuunnitelman päivittämistä on nyt valmisteltu ottaen huomioon muuttuneet
olosuhteet ja palveluverkkosuunnitelman toteutumisen edistyminen.
Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteet muodostavat keskeisen osan
kunnan investointiohjelmasta. Palveluverkkosuunnitelma toteuttaminen on keskeinen
toimenpide ja osa kunnan kasvun ja talouden hallintaohjelmaa vuosille 2020 -
2029. Ohjelman keskeisen osan muodostavat palveluverkkosuunnitelman
toteuttamiseen liittyvät Sivistys toimialueen palveluverkkoinvestoinnit ja investoineista
saatavat toiminnalliset ja taloden hyödyt, arviot kunnan tarpeettomien kiinteistöjen
luovutuksista saatavista korvauksista ja käyttötalouden säästöistä sekä
arviot väistötilojen kustannussäästöistä. Palveluverkkosuunnitelmassa päätetään
tehdyn evauksen perusteella Nahkelan, Tuomalan ja Linjamäen koulujen
tulevaisuudesta.
Päätökset palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvistä investoinneista tehdään aina
erikseen.
Palveluverkkosuunnitelman päivityksessä tarkistetaan mm.
väestö- ja oppilasennusteet
kouluverkon toteutuksen aikatauluja, sisältöjä ja kustannuksia
kuvataan valmistelun sisältöjä (Evaus)
hallinnon käytössä olevien tilojen käyttöä ja kustannuksia
yhteisön käytössä olevien tilojen tulevat suunnittelun periaatteet ja tavoitteet
Jatkossakin palveluverkkosuunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain
talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Palveluverkkosuunnitelman päivittämistä käsitellään kunnanhallituksessa 23.11.2020
ja valtuustossa 7.12.2020.
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Kokouksessa esitellään palveluverkkosuunnitelman päivityksen keskeinen sisältö.
Palveluverkkosuunnitelmassa on täsmennetty kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
palveluverkon kehittämis- ja korjaustoimenpiteitä. Keskeisimpinä
Tuusulan Urheilukeskuksen kehittämiseen sekä museoihin ja kirjastoihin kohdistuvat
perusparannukset.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä Tuusulan kunnan päivitetyn
palveluverkkosuunnitelman ja päättää, että keskeisten hankkeiden valmistelu
etenee palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.
__________
Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
päättää hyväksyä osaltaan Tuusulan kunnan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman ja
päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että keskeiset hankkeet
etenevät palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä osaltaan Tuusulan kunnan
päivitetyn palveluverkkosuunnitelman ja päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että keskeiset hankkeet etenevät palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

Puheenjohtaja Mellin poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Syy:
Palvelussuhdejäävi. Puheenjohtajana toimi tämän asian ajan varapuheenjohtaja Anna
Yltävä.
Apulaispormestari Jussi Salonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 464
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Lapsi- ja oppilasmäärien kehitys suuralueittain 2020-2044, khall 23.11.2020
2 Palveluverkkosuunnitelman taloudellisten vaikutusten arviointi, khall 23.11.2020
3 Palveluverkkosuunnitelma 2019-2026, khall 23.11.2020
4 Palveluverkon toteutussuunnitelma, khall 23.11.2020
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Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä osaltaan liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO
___

hyväksyy liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun jätettiin seuraavat muutosesitykset:
Pekka Heikkinen: s.42, ensimmäisen kappaleen loppuun: Tuusulassa on tällä hetkellä
noin 1000 yli 80-vuotiasta asukasta ja heidän määränsä kasvaa väestöennusteen
mukaan vuoteen 2043 mennessä yli neljään tuhanteen eli nelinkertaistuu. Ikäväestön
määrän kasvua on ennakoitava kaavoituksessa ja palvelujen suunnittelussa, jotta
heille voidaan turvata asianmukaiset asunnot ja palvelut. Pentti Mattila kannatti
Heikkisen muutosesitystä.
Tuija Reinikainen: Lisäksi -sanalla alkavan kappaleen tilalle: "Linjamäki, Nahkela ja
Tuomala jatkavat omina yksikköinä. Oppilasrajaa 60 ei aseteta, sillä Linjamäkeen
tuollaisen oppilasmäärän sijoittaminen ei edes onnistu. Lisäksi keskeisten hankkeiden
valmistelussa on huolellisesti vielä tarkasteltava tulevien koulujen koot sekä
mahdolliset uudet oppilassijoittelut." Pentti Mattila kannatti
Reinikaisen muutosesitystä.
Pasi Huuhtanen esitti asian jättämistä pöydälle. Mika Mäki-Kuhna kannatti Huuhtasen
esitystä.
Jussi Salonen jätti useita muutosehdotuksia, joista osa on jo kirjattu kunnanhallituksen
16.11.2020 hyväksymään ehdotukseen talousarvioksi vuodelle 2021:
Liitteenä olevaan palveluverkkosuunnitelmaan, sivu 25 toiseksi viimeisen kappaleen
loppuun lisätään kaksi sanaa; Päiväkotien ja koulujen tila-ja rakennesuunnittelussa
huomioidaan myös mahdollisuus varhaiskasvatuksen ja vanhusten asumispalvelujen
yhdistämisestä tulevaisuudessa.
Sivu 28 toisen kappaleen loppuun lause: Koulujen tila-ja rakennesuunnittelussa
huomioidaan myös mahdollisuus koulujen ja vanhusten asumispalvelujen yhdistämisestä
lähialueelle tulevaisuudessa.
Sivu 30 neljännen kappaleen alkuun ensimmäisen rivin loppuun lisätään lause: ,mikäli
ryhmä- ja oppilasmäärä alittaa määritetyt koulujen suuruuskriteerit.
Sivu 30 loppuun lisäys: Koulujen kunnon ylläpitämiseksi kiinteistöjen vuotuiset
ylläpitokorjaukset tehdään vuosittain.
Sivu 31 laatikossa toiseen kohtaan lisätään sana mahdollisesti Tuomalan koulun eteen.
Annika Lappalainen kannatti Salosen muutosehdotuksia.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.02.2021

5/2021

26 (101)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ottaa asian 7.12.2020 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksensa valtuustolle 30.11.2020 pidettävässä kunnanhallituksen
kokouksessa.
Virpi Lehmusvaara ja Heikki Lonka selostivat asiaa.

Kunnanhallitus, 30.11.2020, § 485
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Palveluverkkosuunnitelma 2019-2026, khall 30.11.2020
2 Palveluverkon toteutussuunnitelma, khall 30.11.2020
3 Palveluverkkosuunnitelman taloudellisten vaikutusten arviointi, khall 30.11.2020
4 Lapsi- ja oppilasmäärien kehitys suuralueittain 2020-2044, khall 30.11.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä osaltaan liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO
hyväksyy liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman.
___
Puheenjohtaja avasi keskustelun muuttamalla päätösehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO
hyväksyy liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman päivityksen vuosille 2019 -
2026
päättää yhdistää Linjamäen koulun Kellokosken kouluun 1.8.2021 alkaen.
Pekka Heikkinen toisti 23.11. pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa tekemänsä
muutosesityksen s. 42 ensimmäisen kappaleen loppuun: Tuusulassa on tällä hetkellä
noin 1000 yli 80-vuotiasta asukasta ja heidän määränsä kasvaa väestöennusteen
mukaan vuoteen 2043 mennessä yli neljään tuhanteen eli nelinkertaistuu. Ikäväestön
määrän kasvua on ennakoitava kaavoituksessa ja palvelujen suunnittelussa, jotta
heille voidaan turvata asianmukaiset asunnot ja palvelut. Lisäys hyväksyttiin
yksimielisesti.
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Jussi Salonen jätti seuraavat muutosesitykset:
Sivu 25 toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisätään kaksi sanaa…. ja koulujen….
Päiväkotien ja koulujen tila- ja rakennesuunnittelussa huomioidaan myös
mahdollisuus varhaiskasvatuksen ja vanhusten asumispalvelujen sijoittamisesta
tulevaisuudessa. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.
Sivu 28 toisen kappaleen loppuun lause: Koulujen tila-ja rakennesuunnittelussa
huomioidaan myös mahdollisuus koulujen ja vanhusten asumispalvelujen
yhdistämisestä lähialueelle tulevaisuudessa. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.
Sivu 30 neljännen kappaleen alkuun ensimmäisen rivin loppuun lisätään lause: , mikäli
ryhmä- ja oppilasmäärä alittaa määritetyt koulujen suuruuskriteerit. Lisäysesitys
raukesi kannattamattomana.
Sivu 30 loppuun lisäys: Koulujen kunnon ylläpitämiseksi kiinteistöjen vuotuiset
ylläpitokorjaukset tehdään vuosittain. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti
Sivu 31 laatikossa toiseen kohtaan lisätään mahdollisesti-sana ”Tuomalan koulu” eteen.
Lisäysesitys raukesi kannattamattomana.
Jussi Salonen teki lisäksi muutosesityksen sivulle 30: Kriteerit koulujen
vähimmäiskoolle, jolloin arviointi koulun tulevaisuudesta käynnistyy. Esitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
Tuija Reinikainen teki muutosesityksen, että Linjamäen koulu yhdistetään Kellokosken
kouluun 1.8.2022 alkaen, mikäli sinne ei tule riittävästi oppilaita.
Reinikaisen esitys raukesi kannattamattomana, jolloin hän uudisti 23.11. pidetyssä
kunnanhallituksen kokouksessa jättämänsä muutosesityksen: "Linjamäki, Nahkela ja
Tuomala jatkavat omina yksikköinä. Oppilasrajaa 60 ei aseteta, sillä Linjamäkeen
tuollaisen oppilasmäärän sijoittaminen ei edes onnistu. Lisäksi keskeisten hankkeiden
valmistelussa on huolellisesti vielä tarkasteltava tulevien koulujen koot sekä
mahdolliset oppilassijoittelut." Pentti Mattila kannatti Reinikaisen muutosesitystä.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asia on ratkaistava
äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi äänestysesitykseksi puheenjohtajan esityksen,
että ne, jotka kannattavat Salosen muutosesityksillä täydennettyä pohjaesitystä
äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Reinikaisen muutosesitystä äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä (Heikkinen, Huuhtanen,
Lappalainen, Mäki-Kuhna, Peltonen, Salmi, Salonen, Tienhaara, Lindberg) ja 4 EI-ääntä
(Heikkilä, Mattila, Mäensivu, Reinikainen). Puheenjohtaja totesi, että täydennetty
pohjaehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Pasi Huuhtanen teki seuraavan muutosesityksen: Nahkela ja Tuomala jatkavat omina
yksikköinä. Oppilasrajaa 60 ei aseteta. Huuhtasen muutosesitys raukesi
kannattamattomana.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin kokouksessa tehdyin muutoksin.
Pasi Huuhtanen ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Virpi Lehmusvaara ja Heikki Lonka selostivat asiaa.
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Valtuusto, 07.12.2020, § 129
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Palveluverkkosuunnitelma 2019-2026, valt 7.12.2020, khall 30.11.2010 päätöksen
mukainen
2 Palveluverkon toteutussuunnitelma, valt 7.12.2020
3 Lapsi- ja oppilasmäärien kehitys suuralueittain 2020-2044, valt 7.12.2020
4 Palveluverkkosuunnitelman taloudellisten vaikutusten arviointi, valt 7.12.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

hyväksyä liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman päivityksen vuosille 2019 -
2026
yhdistää Linjamäen koulun Kellokosken kouluun 1.8.2021 alkaen.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Eeva-Liisa Nieminen esitti Lea Ahosen
kannattamana, että Linjamäki, Nahkela ja Tuomala jatkavat omina yksikköinään.
Linjamäen tilannetta seurataan tulevien kahden lukuvuoden ajan, jolloin nähdään
alueen oppilasmäärän kehittyminen toissijaisen oppilaaksioton ja alueen
oppilasmäärän kehittymisen sekä kouluyksiköiden toiminnan yhteiskehittämisen
myötä. Oppilasmäärää pyritään lisäämään parantamalla kuljetusten sujuvuutta ja
tarjoamalla painotusta. Painotus voisi olla esimerkiksi luonto, musiikki tai pelit ja
koodaus. Oppilasrajaa 60 oppilasta ei tässä vaiheessa aseteta.
Matti Alanko esitti Liisa Palvaksen ja Margita Winqvistin kannattamana, että Linjamäki,
Nahkela ja Tuomala jatkavat omina yksiköinä. Oppilasrajaa 60 ei aseteta, sillä
Linjamäkeen tuollaisen oppilasmäärän sijoittaminen ei edes onnistu. Lisäksi
keskeisten hankkeiden valmistelussa on huolellisesti vielä tarkasteltava tulevien
koulujen koot sekä mahdolliset uudet oppilassijoittelut.
Pasi Huuhtanen teki Tommi Partasen ja Päivö Kuusiston kannattamana seuraavan
muutosesityksen: sivu 30 kriteerit koulujen vähimmäiskoolle: 3 ryhmäinen pois ja
oppilasraja 40 oppilasta.
Liisa Palvas teki Anu Åbergin, Margita Winqvstin ja Matti Alangon kannattamana
seuraavan muutosesityksen:
sivu 46 Erilliset yhteisötilat; Lause ”Tavoitteena on, että palveluverkon uudistuessa ja
sen vastatessa yhteisökäytön moninaisiin tarpeisiin, voidaan erillisistä tai
ylimääräisistä yhteisötiloista jopa luopua ja kiinteistöt realisoida” poistetaan
suunnitelmasta. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Koska oli tehty useita kannatettuja muutosehdotuksia, puheenjohtaja totesi, että asia
on ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen
äänestysjärjestykseksi, että ensin otetaan äänestykseen Niemisen ja Alangon tekemät
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muutosehdotukset, seuraavaksi äänestetään voittaneen muutosehdotuksen ja
pohjaehdotuksen välillä ja lopuksi äänestetään edellä mainitussa äänestyksessä
voittaneen ehdotuksen ja Pasi Huuhtasen tekemän muutosehdotuksen välillä.
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat Niemisen tekemää
muutosehdotusta äänestävät JAA ja Alangon tekemää muutosehdotusta kannattavat
äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä
jaa-äänen antoivat Aila Koivunen, Sanna Tuhkunen, Seppo Noro, Jorma Sulander,
Karita Mäensivu, Pekka Heikkinen, Eeva-Liisa Nieminen, Arto Lindberg, Kari
Friman, Lea Ahonen
ei-äänen antoivat Matti Alanko, Margita Winqvist, Anu Åberg, Satu Heikkilä, Liisa
Palvas, Antti Kaikkonen, Pentti Mattila, Kati Lepojärvi, Elisa Laitila, Arto
Nätkynmäki, Ari Nyman, Monica Avellan, Raimo Stenvall
tyhjän äänen antoivat Pasi Huuhtanen, Mika Mäki-Kuhna, Vesa Lundberg, Ilona
Toivanen, Anna Yltävä, Jussi Salonen, Markus Meckelborg, Lilli Salmi, Ilmari
Sjöblom, Elina Väänänen, Ulla Palomäki, Kim Kiuru, Petra Kela, Emmi Sirniö,
Laura Åvall, Kari Kinnunen, Sanna Kervinen, Johanna Sipiläinen, Aarno Järvinen,
Ulla Rosenqvist, Jouko Riola, Henri Koskela, Tommi Partanen, Jere Pulska, Päivö
Kuusisto, Jani Peltonen, Sami Tamminen, Sarianna Laitinen.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä, 13 ei-ääntä ja 28 tyhjää ääntä.
Puheenjohtaja totesi Matti Alangon tekemän muutosehdotuksen voittaneen tässä
äänestyksessä.
Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta
äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Alangon tekemää muutosehdotusta
äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä
jaa-äänen antoivat Mika Mäki-Kuhna, Pasi Huuhtanen, Jorma Sulander, Kim
Kiuru, Anna Yltävä, Jussi Salonen, Ulla Rosenqvist, Sanna Tuhkunen, Ilona
Toivanen, Markus Meckelborg, Ulla Palomäki, Arto Nätkynmäki, Aarno Järvinen,
Jouko Riola, Petra Kela, Kari Kinnunen, Sanna Kervinen, Ilmari Sjöblom, Tommi
Partanen, Emmi Sirniö, Vesa Lundberg, Lilli Salmi, Elina Väänänen, Jere Pulska,
Johanna Sipiläinen, Päivö Kuusisto, Arto Lindberg, Jani Peltonen, Laura Åvall,
Sami Tamminen, Sarianna Laitinen
ei-äänen antoivat Matti Alanko, Aila Koivunen, Pentti Mattila, Anu Åberg, Satu
Heikkilä, Margita Winqvist, Antti Kaikkonen, Karita Mäensivu, Kati Lepojärvi, Liisa
Palvas, Elisa Laitila, Ari Nyman, Eeva-Liisa Nieminen, Kari Friman, Lea Ahonen,
Monica Avellan, Raimo Stenvall
tyhjän äänen antoivat Seppo Noro, Henri Koskela, Pekka Heikkinen
Suoritetussa äänestyksessa annettiin 31 jaa-ääntä, 17 ei-ääntä ja 3 tyhjää ääntä.
Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen voittaneen tämän äänestyksen.
Viimeiseksi puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät
JAA ja ne, jotka kannattavat Huuhtasen tekemää muutosehdotusta äänestävät EI.
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Suoritetussa äänestyksessä
jaa-äänen antoivat Mika Mäki-Kuhna, Ilona Toivanen, Arto Nätkynmäki, Kari
Kinnunen, Ilmari Sjöblom, Lilli Salmi, Petra Kela, Aarno Järvinen, Kim Kiuru,
Markus Meckelborg, Anna Yltävä, Ulla Rosenqvist, Sanna Tuhkunen, Ulla
Palomäki, Emmi Sirniö, Laura Åvall, Elina Väänänen, Sanna Kervinen, Vesa
Lundberg, Jussi Salonen, Jere Pulska, Arto Lindberg, Jani Peltonen, Sami
Tamminen, Sarianna Laitinen
ei-äänen antoivat Jorma Sulander, Pasi Huuhtanen, Päivö Kuusisto, Matti Alanko,
Tommi Partanen, Seppo Noro, Jouko Riola, Margita Winqvist, Johanna Sipiläinen,
Liisa Palvas, Anu Åberg, Kati Lepojärvi, Elisa Laitila, Satu Heikkilä, Antti
Kaikkonen, Pekka Heikkinen, Pentti Mattila, Eeva-Liisa Nieminen, Ari Nyman, Kari
Friman, Lea Ahonen, Monica Avellan, Raimo Stenvall
tyhjän äänen antoivat Aila Koivunen, Henri Koskela, Karita Mäensivu,
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa-ääntä, 23 ei ääntä ja 3 tyhjää ääntä.
Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi.
Päätös
Valtuusto päätti
hyväksyä liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman päivityksen vuosille 2019 -
2026 siten muutettuna, että sivu 46 Erilliset yhteisötilat; lause ”Tavoitteena on,
että palveluverkon uudistuessa ja sen vastatessa yhteisökäytön moninaisiin
tarpeisiin, voidaan erillisistä tai ylimääräisistä yhteisötiloista jopa luopua ja
kiinteistöt realisoida” poistetaan suunnitelmasta.
yhdistää Linjamäen koulun Kellokosken kouluun 1.8.2021 alkaen.
Janne Mellin ilmoitti olevansa esteellinen, eikä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä
päätöksentekoon. Hänen tilallaan kokouksessa oli tämän asian käsittelyn ajan
Kokoomuksen 7. varavaltuutettu Sarianna Laitinen.
Liisa Palvas, Matti Alanko, Pentti Mattila, Pasi Huuhtanen, Elisa Laitila,
Margita Winqvist, Lea Ahonen, Kati Lepojärvi, Eeva-Liisa Nieminen, Päivö Kuusisto,
Monica Avellan ja Antti Kaikkonen ilmoittivat päätöksestä eriävän mielipiteen.
Pasi Huuhtanen jätti seuraavan eriävän mielipiteen:
"Jätän eriävän mielipiteen valtuuston palveluverkko päätökseen. 60 oppilaan ja 3-
ryhmäisyyden vaade 40 oppilaan verrattuna tarkoittaa, että käytännössä kaikki
kyläkoulut joutuvat Tuusulassa vasaran alle. Kyläkoulut ovat merkittävimpiä
vetovoima ja pitovoimatekijöitä kunnassamme. Oppilaiden syrjäytyminen ja
koulukiusaaminen on pienissä kyläkouluissa huomattavasti vähäisempää kuin
suuryksiköissä."
Antti Kaikkonen ja Anu Åberg jättivät seuraavan eriävän mielipiteen:
"Tehty päätös valitettavasti näyttää johtavan Linjamäen kyläkoulun lakkauttamiseen ja
uhkaa vakavasti myös ainakin Tuomalan ja Nahkelan kyläkouluja. Pidän tätä huonona.
Kyläkoulut ovat osa Tuusulan luonnetta, imagoa, historiaa ja tämän päivän
vetovoimaa. Kyläkoulu on paitsi koulu lapsille, myös koko kylän sydän, jossa on usein
toimintaa iltaisin ja viikonloppuisin. Kyläkoulut ovat myös pidettyjä opinahjoja, kaikki
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eivät halua lapsiaan isompiin yksiköihin keskustoissa. Mahdolliset säästöt
lakkautuksista ovat varsin spekulatiivisia, eivätkä ainakaan missään tapauksissa
merkittäviä."
Eeva-Liisa Nieminen jätti seuraavan eriävän mielipiteen:
"Koko päätöksentekoprosessia on leimannut tiedon kätkeminen ja esittäminen
mahdollisimman hankalasti saavutettavana. Evaus-menettely hoidettiin hyvin
tarkoitushakuisesti. Sekä kutsu Evaus-tilaisuuteen että kyselyt löytyivät vain netistä.
Kuitenkin asukkaiden tavoittaminen olisi ollut yksinkertaista jakamalla tiedote alueen
postilaatikkoihin. Kyselyjen vastaukset ja annetut lausunnot löytyivät ainoastaan
monimutkaisen polun kautta liitteen liitteinä. Liitteenä sen sijaan oli tehty pitkä ja
kaavamainen 70 sivun esitys, jonka lukeminen ei tarjonnut kuitenkaan olennaista
tietoa. Kyselyjen avoimien kysymysten vastauksia ei annettu pyydettäessäkään.
Nehän juuri olisivat kertoneet asukkaiden mielipiteen. Kaiken kaikkiaan Evaus ei
vaikuttanut millään tavalla päätösesitykseen. Se tuntuu kuntalaisten tilanteen
vähättelyltä.
Oppilasmäärään ja kuluihin vedottiin monesti lakkautusperusteena. Kuitenkin
nimenomaan muihin kouluihin sijoittuminen on olennaisesti laskenut oppilasmäärää.
En pyytämälläkään saanut tietoa alueen oppilaiden kouluista. Olin tehnyt kartan, jossa
ilmeni kolmen koulun sijainnit (Linjamäki, Kellokoski ja Vanhakylä) sekä nimetyt alueet
Linjamäen lähikoulualueelta (esim. Laululaakso, Nuppulinnantie ja Hornankallio).
Pyysin kunkin alueen kohdalla lukuja 1-4-luokkalaisten kouluista. Sivistysjohtaja ei
antanut tätä tietoa vedoten oppilaiden yksityisyyden suojaan. Kuntaliitosta on
varmistettu, että kun ei ilmoiteta osoitteita, alueen oppilaiden lukumäärän voi antaa.
Kokousmateriaalissa esitetyt oppilaskohtaiset kustannukset eivät suinkaan osoita, että
Linjamäki olisi kallis, vaan aivan keskitasoa. Oppilasmäärän vähäinenkin lisääminen
tekisi Linjamäestä ylivoimaisesti edullisimman. Lisäksi olennainen kuluerä, eli
investointien aiheuttamat poistot oli jätetty pois vertailuluvuista. Niissä nimenomaan
näkyisi vanhojen koulujen edullisuus.
Sivistystoimi ei ole esittänyt sisällöllistä kehittämistä Linjamäenkään kohdalla.
Käyttämällä lähtökohtana koulun vahvuuksia, tarjoamalla painotus (esimerkiksi
luonto, musiikki tai pelit/robotiikka) olisi mahdollista saada lisää oppilaita, samoin
huolehtimalla oppilaiden sujuvista kuljetuksista."
Pentti Mattila ja Monica Avellan jättivät seuraavan eriävän mielipiteen:
"Esitys Linjamäen koulun lakkauttamisesta perusteltiin taloudella ja saavutettavilla
säästöillä. Samassa pykälässä käsitelty Tuusulan kunnan palveluverkkosuunitelma
osoittaa sivulla 20, että oppilaskohtaisissa kustannuksissa eri koulujen välillä ei ole
suurta eroa. Linjamäki ei eroa merkittävästi muista kouluista kustannuksiltaan.
Käsittelyn yhteydessä selvisi, että oppilaskohtaisissa kustannuksissa ei ollut mukana
koulurakennusten poistoja. Poistojen merkitys on oleellinen, koska vertailussa on
mukana vanhoja rakennuksia, joihin sidottu pääoma on pieni ja uudehkoja
rakennuksia joihin sidottu pääoma on suuri. Tämä tieto olisi ollut oleellinen
päätöksenteossa kun vertailtiin oppilaskohtaisia kustannuksia eri kouluissa.
Valmistelun puutteellisuuden vuoksi päätökset jouduttiin tekemään puutteelisen ja
mahdollisesti harhaanjohtavan valmistelumateriaalin perusteella.
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Todellisia oppilaskohtaisia kustannuksia, joissa olisi ollut myös poistot, ei ollut
saatavilla päätöksenteon pohjaksi. Puutteellisten tietojen perusteella ei olisi pitänyt
tehdä lakkautuspäätöstä.
Katsomme, että Tuusulan kyläkouluverkoston tulisi jatkaa, eikä pidettyjä kyläkouluja
tulisi lakkauttaa."
Lea Ahonen jätti seuraavan eriävän mielipiteen:
"Palveluverkkosuunnitelman yhteydessä otettiin kantaa Linjamäen, Tuomalan ja
Nahkelan koulujen säilymiseen itsenäisinä yksikköinä.
Linjamäen,Tuomalan ja Nahkelan koulujen pitää saada jatkaa toimintaansa.
Oppilasmäärärajaa ei olisi saanut asettaa 60:een oppilaaseen.
Tällä tavalla kyläyhteisöjen kehittäminen ei toteudu. Vireä Tuusula, jossa on vireät
kylät jää vain haaveeksi. Tuusula maalaismaisena kuntana, monimuotoisena
kouluverkkona katoaa."
Matti Alanko, Elisa Laitila, Liisa Palvas ja Margita Winqvist jättivät seuraavan eriävän
mielipiteen:
"§129 päätös on syntynyt puutteellisen ja virheellisen valmistelun seurauksena.
Kaikkea evauksen perusteella saatavilla olevaa tietoa ei ole valtuston jäsenille
pyynnöistä huolimatta toimitettu. Kustannusten luvut ovat vaihdelleet eri eri käsittelyn
kunnan taholta lähetetyissä tiedoissa. Kaikki koulujen ylläpitoon vaikuttavat luvut eivät
edes ole olleet mukana etukäteismateriaalissa, minkä talousjohtaja Markku Vehmas
myönsikin pykälän käsittelyn aikana."

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Kurtti, Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons, Terttu Turnbull-Smith, Heikki Lonka,
Markus Torvinen
kirsi.kurtti@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi, terttu.
turnbull-smith@tuusula.fi, heikki.lonka@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi
kunnanlakimies, sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, talouspäällikkö,
kuntakehitysjohtaja, opetuspäällikkö
Liitteet

1 Lausuntopyyntö, Helsingin hallinto-oikeus, Tuusulan kunnanvaltuustolle 22.1.2021,
khall 15.2.2021
2 Kunnallisvalitus 13.1.2021 Matti Alanko, khall 15.2.2021
3 Kunnallisvalitus 18.1.2021 E-L Nieminen, khall 15.2.2021
4 Valituksen liite: Tiedustelu_Linjamäen_koulun_pinta-alasta, khall 15.2.2021
5 Valituksen liite: Selvityspyyntö_Linjamäki_oppilaiden_koulut, 15.2.2021
6 Valituksen liite: Linjamäen_ja_muiden_koulujen_sisäiset_vuokrat, khall 15.2.2021
7 Valituksen liite: Linjamäen_koulun_pohjapiirustus_leikkaus, khall 15.2.2021
8 Valituksen liite: Liiteluettelo, khall 15.2.2021
9 Valituksen liite: Lausunto_Eeva-Liisa_Nieminen_9.10.2020, khall 15.2.2021
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12 Palveluverkkosuunnitelma 2019-2026, valt 7.12.2020, khall 15.2.2021
13 Palveluverkon toteutussuunnitelma, valt 7.12.2020, khall 15.2.2021
14 Palveluverkkosuunnitelman taloudellisten vaikutusten arviointi, valt 7.12.2020,
khall 15.2.2021
15 Lapsi- ja oppilasmäärien kehitys suuralueittain 2020-2044, valt 7.12.2020, khall
15.2.2021
16 Evaus-liitteet Nahkelan, Tuomalan ja Linjanmäen kouluilla, oheismat. valt
7.12.2020, khall 15.2.2021
17 Yhteenveto, pienten koulujen evaus, oheismat. valt 7.12.2020, khall 15.2.2021
18 Kustannussäästöt Linjamäen koulu, oppilaat Kellokosken kouluun, khall 15.2.2021
Lausuntopyyntö
Helsingin hallinto-oikeus pyytää 22.1.2020 saapuneella lähetteellä Tuusulan
kunnanhallitusta hankkimaan kunnanvaltuuston lausunnon hallinto-oikeuteen
saapuneiden valitusten johdosta. Samalla kunnanhallitukselle varataan kunnan
puhevallan käyttäjänä tilaisuus antaa selityksensä asiassa.
Valituksenalainen päätös
Tuusulan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 § 129 Tuusulan
palveluverkkosuunnitelman päivittäminen päättänyt, että se hyväksyy päätöksen
liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman päivityksen vuosille 2019-2026. Lisäksi
Tuusulan kunnanvaltuusto päätti yhdistää Linjamäen koulun Kellokosken kouluun
1.8.2021 alkaen.
Valitukset Helsingin hallinto-oikeuteen
Tuusulan kunnanvaltuuston päätöksestä 7.12.2020 § 129 on tehty Helsingin hallinto-
oikeuteen kaksi valitusta. Valituksissa vaaditaan valtuuston 7.12.2020 tekemän
päätöksen kumoamista ja välitöntä toimeenpanokieltoa hallinto-oikeuden käsittelyn
ajaksi. Valitukset ovat tämän päätöksen liitteenä.
Tuusulan kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus antaa asiassa lausunnon, sillä Tuusulan kunnan hallintosäännön 5
luvun 24 §:n 5. kohdan mukaan kunnanhallitus antaa lausunnon tai selityksen
valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo, ettei
valtuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava.
Tuusulan kunnanhallitus katsoo, että valitukset tulee hylätä. Vaaditulle
toimeenpanokiellolle ei ole perusteita. Valtuuston päätös ei ole valituksissa esitetyillä
perusteilla lainvastainen, eikä päätöksen kumoamiseen valitusten johdosta ole
aihetta.
Hylkäysperusteena Tuusulan kunnanhallitus esittää seuraavat perusteet:
Kuntalain (2015/410) 135 §:n mukaan valtuuston ja kuntayhtymän 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sekä kunnanhallituksen,
lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen
haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
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1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Tuusulan
kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 §129 Tuusulan
palveluverkkosuunnitelman päivittäminen, päättänyt, että se hyväksyy
palveluverkkosuunnitelman päivityksen vuosille 2019 - 2026. Tuusulan kunnanhallitus
toteaa, että palveluverkon osalta on kysymys valmistelusta eli tältä osin päätöksestä ei
ole muutoksenhakuoikeutta. Muutoksenhakuoikeutta ei ole tehtyyn
ennakkovaikutusten arviointiin, joka on osa palveluverkkosuunnitelman
laatimista. Linjamäen koulun yhdistäminen Kellokosken kouluun on sitä vastoin
valituskelpoinen päätös.
Valmistelun riittävyys ja valtuutetuille annettujen tietojen virheellisyys
Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät
asiat.
Valtuuston toimivaltaan on kuulunut päättää Linjamäen koulun yhdistäminen
Kellokosken kouluun. Valtuuston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelu kuuluu
kuntalain 93 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle. Tuusulan kunnan hallintosäännön
mukaan kasvatus- ja sivistyslautakunta vastaa mm. kunnan opetuspalvelujen
järjestämisestä ja kehittämisestä. Asiaa on valmisteltu kunnanhallituksen lisäksi
kasvatus- ja sivistyslautakunnassa, teknisessä lautakunnassa sekä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunnassa. Lautakunnat ovat omalta osaltaan ennen
kunnanhallituksen suorittamaa valmistelua valmistelleet koulujen yhdistämistä
koskevaa asiaa useita kertoja, kuten päätöksen historiatiedoista ilmenee.
Valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä valittajien kasvatus- ja
sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen valmistelun ja esityksen puuttumisen osalta
esittämillä perusteilla.
Kuntalaissa ei ole säännöksiä siitä, miten kunnanhallituksen on valmisteltava
valtuustossa käsiteltävät asiat. Valmistelun laajuus samoin kuin se, mitä selvityksiä
kunnanhallitus harkitsee tarpeelliseksi liittää valtuustolle toimitettavaan aineistoon,
riippuu asian laadusta ja sen merkittävyydestä kunnan kannalta. Kunnanhallituksella
on siten harkintavaltaa suorittamansa valmistelun suhteen. Jotta kunnanhallituksen
suorittama valmistelu voitaisiin katsoa lainvastaiseksi, tulisi valtuustolle annettujen
tietojen olla olennaisesti puutteellisia tai tarkoituksellisesti harhaanjohtavia.
Asian valmistelussa on kiinnitetty huomiota Tuusulan kunnan alakoulujen
oppilasmäärän ja koulukohtaisten oppilasmäärien tulevaan kehitykseen, koulujen
opetusryhmäkokoihin, koulujen kustannusjakaumaan, Tuusulan perusopetuksen
oppilaskohtaisiin kustannuksiin sekä koulujen yhdistämistä seuraaviin arvioituihin
menosäästöihin. Valmistelussa on myös arvioitu koulujen yhdistämistä seuraavia
muutoksia koulukuljetusten kustannuksissa. Liitteenä olevasta ennakkovaikutusten
arviointimateriaalista löytyy dia Linjamäen koulun arvioiduista säästöistä sekä
korjausvelasta.
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Koulujen yhdistäminen on osa palveluverkkosuunnitelman toimenpiteitä, jotka
muodostavat keskeisen osan kunnan investointiohjelmasta.
Palveluverkkosuunnitelman päivityksen yhteydessä on myös laadittu kunnan kasvun
ja talouden hallintaohjelma vuosille 2020 - 2029. Ohjelman keskeisen osan
muodostavat palveluverkkosuunnitelman toteuttamiseen liittyvät keskeiset kunnan
sivistys -toimialueen palveluverkkoinvestoinnit, arviot kunnan tarpeettomien
kiinteistöjen luovutuksista saatavista korvauksista ja käyttötalouden säästöistä sekä
arviot väistötilojen kustannussäästöistä.
Palveluverkkosuunnitelman päivityksessä on mm. päivitetty väestöennusteet,
päivitetty ja tarkennettu kouluverkon toteutuksen aikatauluja, sisältöjä ja
kustannuksia. Päätöksen valmistelussa on kattavasti huomioitu asiaan vaikuttavat
tiedot ja keskeiset taloudelliset seikat.
Valittajan mukaan koulujen oppilaskohtaisten kustannusten esittämisessä oli jätetty
pois pääomakustannukset. Tältä osin voidaan todeta, että kunnan
palveluverkkosuunnitelmassa kohdassa 2.2.6 koulujen kustannustehokkuusluku ei
sisällä pääomavuokria. Pienten koulujen ennakkovaikutusten arviointimateriaaleissa
on tuotu esille Linjamäen koulun kiinteistön kuntotaso ja
korjausvelka. Palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt oppilaskohtaiset kustannukset
sisältävät kiinteistön ylläpitokustannukset ja toiminnan kustannukset. Yksiköiltä
perittävä sisäinen vuokra koostuu ylläpitovuokrasta ja pääomavuokrasta.
Ylläpitovuokralla katetaan kiinteistökohtaiset hoito- ja
ylläpitokustannukset. Pääomavuokra sisältää laskennalliset pääomakustannukset;
korot ja korjausvastikkeen. Korjausvastikkeen lähtökohtana on kiinteistön tekninen
kuluminen, ei kirjanpidollinen poisto. Oppilaskohtaiset kustannukset eivät sisällä
laskennallista pääomavuokraa. Pääomavuokra on laskennallinen vuokra, jossa on
mukana tasauseriä. Se ei ole relevantti tieto, kun tutkitaan yksittäisen kohteen
kannattavuutta. Myös vertailu muiden kuntien tietoihin on mahdotonta, sillä kunnilla
on omat käytänteensä pääomavuokrien laskemiseen. Laskelmien ei siten voida katsoa
antavan ainakaan virheellistä kuvaa koulun yhdistämisestä saavutettavista säästöistä.
Koulujen yhdistämisestä on odotettavissa säästöjä aikaisempaan verrattuna, vaikka
laskelmissa esitetyt säästöt eivät kaikilta osin toteutuisikaan. Valittajien esittämillä
perusteilla ei voida katsoa, että valtuuston päätös olisi perustunut sillä tavoin
puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin koulujen yhdistämisestä saavutettavista
säästöistä tai muistakaan ratkaisuun vaikuttaneista seikoista, että päätös olisi
kumottava virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.
Osana palveluverkkosuunnitelman tarkistamista vuonna 2020 on syksyllä 2020
toteutettu ennakkovaikutusten arviointi
palveluverkkosuunnitelman vaikutuksista Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan kouluihin.
Ennakkovaikutusten laajassa arvioinnissa on tuotettu tietoa päätöksenteon tueksi
siitä, mitä vaikutuksia mahdollisilla palveluverkon muutoksilla on. Keskeisenä
tehtävänä on ollut arvioida eri yksiköiden osalta sitä, mitä vaikutuksia on sillä,
jos koulu yhdistyy läheisyyteen rakentuviin tai rakentuneisiin
monitoimikampuksiin
jos koulu säilyy omana itsenäisenä yksikkönään
jos koulu yhdistyy toisen yksikön kanssa.
Ennakkovaikutusten arvioinnissa on käsitelty seuraavat näkökulmat:
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Kuntalaisvaikutukset, eli ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia mm. hyvinvoinnin ja
terveyden näkökulmasta
Ympäristövaikutukset, eli ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen liittyviä
vaikutuksia
Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset, eli vaikutukset eri organisaatioiden
välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin,
luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon
Taloudelliset vaikutukset kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai
vähentämällä
Strategiavaikutukset, strategian päämäärät ja keskeisimmät kokonaisuudet sekä
valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet, strategiaa teoiksi vievät ohjelmat ja
strategiset asiakirjat (mm. hyvinvointisuunnitelma)
Ennakkovaikutusten arviointia varten on kerätty tietoa:
Järjestämällä kuntalais- ja vanhempainillat kouluilla: Linjamäki 10.9.2020,
Tuomala 15.9.2020 ja Nahkela 29.9.2020
Järjestämällä henkilöstötilaisuudet ja kuulemiset kouluilla
Linjamäki: henkilöstötilaisuus 8.9.2002 ja kuuleminen 20.10.2020
Nahkela: henkilöstötilaisuus 15.9.2020 ja kuuleminen 19.10.2020
Tuomala: henkilöstötilaisuus 8.9.2020 ja kuuleminen 6.10.2020
Työskentelemällä lasten kanssa toteuttamalla lasten kuuleminen lasten omilla
kouluilla 22.9.-9.10.2020
Toteuttamalla kyselyt huoltajille, henkilöstölle, kuntalaisille ja
luottamushenkilöille (15.
-30.9.2020). Kyselyn ja analyysin on toteuttanut Owal Group Oy
Pyytämällä lausuntoja oppilaskunnilta, vanhempainyhdistyksiltä, neuvostoilta
sekä muilta rekisteröidyiltä yhdistyksiltä ja toimijoilta (15.9.-9.10.2020)
Laatimalla taloudellisia selvityksiä (syys-lokakuu 2020) sekä tuottamalla tietoa ja
tilastoja (syys-lokakuu 2020)
Tärkeä osa ennakkovaikutusten arviointia on ollut arvioida vaikutuksia lasten osalta ja
lasten itsensä tekemä arviointi asiaan. Lapsivaikutusten arviointi koostuu mm.
oppilaskuntien ja neuvostojen lausunnoista sekä lasten ja nuorten kuulemisesta, joka
on toteutettu koulujen ja opettajien toimesta 22.9.-9.10.2020.
Lapsivaikutusten arviointi on toteutettu seuraavalla tavalla:
Oppilaskuntien lausunnot - lausuntopyynnöt on lähetetty oppilaskuntien
ohjaaville opettajille 15.9.2020
Lapsi- ja perheasioiden neuvoston lausunto asiasta lasten ja perheiden
näkökulmasta, myöskin muut neuvostot ovat voineet asiasta lausua, kuten
nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto tai ikäihmisten neuvosto - sama
lausuntopyyntö lähtenyt neuvostoille
Koulujen vanhempainyhdistysten lausunnot
Lasten kuuleminen, joka toteutetaan lasten ikä huomioiden omassa koulussa.
Tähän koulut ovat saaneet halutessaan tukea.
Laajana toteutetussa pienten koulujen ennakkovaikutusten arvioinnissa on
kuntalaisvaikutuksia arvioivassa kyselyssä vastaajina olleet
huoltajat. Kyselyssä huoltajat ovat arvioineet vaikutuksia lastensa ja perheidensä
näkökulmista.
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Taloustiedot on esitetty jokaisessa kuntalaisillassa ja materiaali on toimittu
osallistujille sekä vastattu tarkentaviin kysymyksiin iltojen osallistujille sekä
lausuntojen antajille. Henkilöstön kuulemisten lausunnot on toimitettu lautakunnan
jäsenille.
Ennakkovaikutusten arvioinnin koko valmistelumateriaali on yhteenvedon lisäksi ollut
lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston käytettävissä. Materiaali on
julkaistu kunnan verkkosivuilla kasvatus- ja sivistyslautakunnan 20.10.2020
kokouksen sekä kunnanhallituksen kokouksen 16.11.2020
esityslistojen liitteinä. Kokousten pöytäkirjat liitteineen ovat nähtävillä kunnan
verkkosivuilla. Toteutetun kyselyn osalta avoimista vastauksista on laadittu tutkijan
toimesta yhteenveto. Kyselyn raakadata ei ole ollut jaossa vastaajien tietosuojan
vuoksi.
Ennakkovaikutusten arvioinnissa on tuotu esille Tuusulan kunnan
palveluverkkosuunnitelma ja siinä kirjatut tavoitteet
oppimisympäristöjen kehittämiselle. Tuusulassa ei olla luomassa avoimia
oppimisympäristöjä, vaan kehittämässä oppimisen laatua paremmaksi ja turvaamassa
tasa-arvoisen opetuksen järjestämistä. Tuusulassa on
julkaistu 2019 palveluverkon kehittämisen tueksi uusien oppimisympäristöjen
kehittämisen ohjeistus Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirja. Käsikirjassa on huomioitu
erilaiset muunneltavien ja joustavien oppimisympäristöjen haasteet: kuten akustiikka,
työrauha ja luotu malli suunnitella erilaiset oppimista tukevat tilaratkaisut.
Valtuuston toimivaltaan kuuluu viime kädessä sen arvioiminen, onko valmistelu ollut
riittävää ja onko sille toimitettu asian ratkaisemiseksi tarpeellinen aineisto. Mikäli
valtuusto katsoo, ettei sille ole toimitettu asian ratkaisemiseksi tarvittavia selvityksiä,
valtuusto voi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi tai lykätä asian käsittelyä
myöhemmäksi jättämällä asian pöydälle. Valtuutetuilla on ollut koulujen yhdistämistä
koskevaa asiaa käsitellessään tieto laadituista kustannuslaskelmista. Valtuusto on
ottanut asian päätettäväkseen. Valtuusto ottaessaan asian päätettäväkseen
palauttamatta asiaa uudelleen valmisteltavaksi on pitänyt sille toimitettuja selvityksiä
riittävinä päätöksen tekemiseksi ja hyväksynyt valmistelun. Valtuuston päätös ei siten
ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä sillä perusteella, että asian valmistelu olisi
ollut puutteellista tai että valtuutetuille ei ole toimitettu kaikkia tehtyjä koulujen
yhdistämiseen liittyviä selvityksiä.
Esteellisyyttä koskeva väite
Valitusperusteena on esitetty, että päätöksentekoon on osallistunut kolme
sivistystoimen johtajan alaisuudessa työskentelevää valtuutettua, jotka olisivat olleet
esteellisiä käsittelemään asiaa.
Kuntalain 97 §:n 1 momentin mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen
käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28
§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Jos valtuutettu ottaa osaa asian
käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan, mitä kyseisen toimielimen
jäsenen esteellisyydestä säädetään. Esteellisyyden syntyminen asiassa edellyttää, että
asialla on tai voi olla välittömiä vaikutuksia henkilökohtaisesti juuri valtuutettuun tai
hänen läheiseensä. Kunnan henkilöstöön kuuluva tai hänen perhepiiriinsä kuuluva
läheinen voi olla esteellinen, kun asiassa on kysymys tietylle henkilöstöryhmälle
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myönnettävästä edusta tai tiettyyn ryhmään kohdistuvista säästötoimista, kun hän
itse kuuluu tuohon ryhmään. Jos päätös koskee koko kunnan henkilöstöä,
esteellisyyttä ei ole oikeuskäytännössä katsottu syntyvän.
Linjamäen koulun yhdistäminen Kellokosken kouluun ei vaikuta päätöksentekoon
osallistuneiden kunnan viranhaltijoiden, jotka toimivat opettajina Tuusulan
kunnassa, asemaan. Vaikutukset henkilöstöön ovat muutoinkin vähäiset, sillä
päätöksen perusteella ketään ei irtisanota vaan vakinainen henkilöstö siirretään
toiseen kouluun.
Kuntalain 97.3 §:n mukaan hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu
palvelussuhde kuntaan ei kuitenkaan tee luottamushenkilöä, viranhaltijaa eikä
työntekijää esteelliseksi asiassa, jossa kunta on asianosainen. Valtuuston 2.
varapuheenjohtaja oli valtuuston 2. varapuheenjohtajan ominaisuudessa läsnä
myös kunnanhallituksen kokouksessa asiaa päätettäessä. Tältä osin voidaan todeta,
että toisin kuin valituskirjelmässä esitetään, Tuusulan kunnanvaltuuston 2.
varapuheenjohtajan palvelussuhde kuntaan ei tee luottamushenkilöä esteelliseksi
asiassa.
Päätöksestä tämän lisäksi ilmenee, että Nahkelan koulun rehtori Janne Mellin jääväsi
itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tältä osin esteellisyysväite on
perusteeton.
Mitä tulee valituksissa esitettyihin seikkoihin koskien päätöksen
tarkoituksenmukaisuutta, Tuusulan kunnanhallitus toteaa, että kunnallisvalitus
voidaan tehdä vain laillisuusperusteella eikä hallinto-oikeuden toimivaltaan kuulu
tutkia kunnan päätöksien tarkoituksenmukaisuutta. Tältä osin valituksissa esitetyt
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat tulee jättää huomiotta.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi Tuusulan valtuuston päätöksestä 7.12.2020 § 129 tehdyt
valitukset
antaa Helsingin hallinto-oikeudelle perusteluosan mukaisen lausunnon ja esittää
hallinto-oikeudelle, että palveluverkkoa koskeva valitus Linjamäen koulun
yhdistämispäätöstä lukuun ottamatta tulee jättää tutkimatta ja muilta osin
valitukset tulee hylätä perusteettomana ja vaaditulle toimeenpanokiellolle ei ole
perusteita
todeta, että valmistelu koskien Linjamäen koulun yhdistämispäätöstä
Kellokosken kouluun on ollut laaja ja perusteellinen ja päätös on tehty kunnan
hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Pentti Mattila ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi valituksen tekijänä) ja
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
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Kunnanhallitus, § 96,16.03.2020
Kunnanhallitus, § 59, 15.02.2021
§ 59
Tuusulanjärven ruoppaaminen, vesilain mukainen hakemus, Tuusulan kunta, lausunto
TUUDno-2020-310
Kunnanhallitus, 16.03.2020, § 96
Valmistelijat / lisätiedot:
Sakari Eskelinen
sakari.eskelinen@tuusula.fi
lakimies
Liitteet

1 Tuuskodon luontoselvitys 2017, khall 16.3.2020
2 Lupahakemus, khall 16.3.2020
3 Asemapiirustus, Tuusulanjärven eteläosa, ruoppaus, khall 16.3.2020
4 Asemapiirustus, Tuuskodon ympäristö, khall 16.3.2020
5 Ruoppausmassan välivarastointipaikka, khall 16.3.2020
Lausuntopyyntö
Tuusulan kunta on jättänyt vesilain mukaisen hakemuksen koskien Tuusulanjärven
ruoppaamista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on varannut Tuusulan kunnalle
tilaisuuden antaa asiassa lausunnon. Määräaika lausunnolle on 27.3.2020
Hankekuvaus
Kyseessä on ruoppaus, uusi vesitaloushanke, jonka alue sijaitsee Paijalan ja Hyökkälän
yhteisen vesiosakaskunnan alueella kiinteistötunnukset 858-676-1 ja 858-409-876-1.
Hakemuksen mukaan molemmilta osakaskunnilta on kysytty kanta ruoppaukseen ja
he ovat antaneet siihen suostumuksensa. Molemmat osakaskunnat ovat olleet
laatimassa Natura-alueen toimenpidesuunnitelmaan, jonka toteuttamiseksi haetaan
nyt lupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.
Ruoppaus tehdään järveltä käsin. Ruopattaessa syntyvä ruoppausmassa laitetaan
proomuun, jolla se kuljetetaan rannalle välivarastointipaikkaan. Urakoitsija vie
ruoppausmassa asianmukaisesti pois. Ruoppaus tehdään lintujen pesintäkauden
ulkopuolella, jotta ruoppauksesta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa
Tuusulanjärven lintuveden Natura-alueelle. Ruoppaus parantaa järven virkistyskäyttöä
ja maisemakuvaa sekä Natura-alueen soveltuvuutta vesilinnuille. Lisäksi hakemuksen
mukaan ruoppaus tehdään virkistyskauden ulkopuolella, jotta ruoppauksesta ei
aiheutuisi haittaa esim. samentumista virkistyskäytölle.
Suunnitteluperusteena on, että rantojen ruoppaaminen on osa Tuusulanjärven
monivuotista kunnostushanketta, jonka tavoitteena on järven tilan parantaminen.
Kunnostuksella pyritään parantamaan rantojen käyttökelpoisuutta poistamalla
runsasta vesi- ja rantakasvillisuutta. Tuusulanjärven rantoja on ruopattu aiemminkin.
Ruoppaus parantaa järven virkistyskäyttöä ja maisemakuvaa.
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Natura-alueen hoitotoimenpiteiden toteuttamisen tarkoituksena on parantaa Natura-
alueen lintuveden soveltuvuutta vesilinnuille. Natura-alueen hoidolle on laadittu
toimenpidesuunnitelma, joka on tarkoitus nyt toteuttaa.
Ruoppauksella tehtävät toimenpiteet kohdistuvat kahteen paikkaan. Tuusulanjärven
eteläpäässä on lintuvesi -Natura-alue (FI0100046). Tuusulanjärven lintuvedelle vuonna
2016 laaditun toimenpidesuunnitelman mukaisesti Tuusulanjärven eteläpäästä
poistetaan reunapalteita ja kaivetaan väylästö lintujen pesimä- ja ruokailupaikaksi.
Toinen paikka on Tuusulanjärven itäranta, jossa tavoitteena on itärannan
virkistyskäytön kehittäminen ruoppaamalla ja siten edistää ja parantaa
virkistyskäyttöä ja maisemakuvaa. Rannalle on suunnitteilla venevalkama ja uimaranta
ja kelluva rantareitti. Alueilla ei pureta rakenteita.
Käytännössä ruoppaus tehdään ruoppauskoneella vedestä kauharuoppauksella.
Massat siirretään proomulle, josta ne kuljetetaan rannalle välivarastointiin.
Ruoppausmassa on väliläjityksessä noin1-2 viikkoa kunnan omistamalla
Kaukjärvenrannan pellolla tarpeeksi kaukana rannasta, jolloin massasta häviää vettä
ja kuljetusten määrä vähenee. Ruoppausmassat läjitetään joko Vantaalle tai
Porvooseen. Tuusulan itärannan ruopattavan alueen pinta-ala on noin 55 520 m2 ja
ruoppauksesta massoja syntyy arviolta 20 000 m3 ja Tuusulanjärven eteläpään
ruoppauksesta 2500 m3.
Tuusulanjärven lintuvesi on vesilintujen suojelemiseksi perustettu Natura-alue.
Toimenpiteiden tarkoituksena on linnuston elinolosuhteiden turvaaminen, eli
vaikutukset luonto- ja suojeluarvoihin ovat positiivisia.
Tuusulanjärven itärannalla on viitasammakkojen kutupaikkoja ja jättisukeltajia.
Rannan tuntumassa on myös lehtoja. Rantaveden yllä saalistaa vesisiippoja.
Hakemuksen liitteenä on luontoselvitykset. Luontoselvityksessä rajatut
viitasammakko- ja jättisukeltaja-alueet jätetään ruoppauksen ulkopuolelle.
Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti ruoppauksen em. lajeille
aiheuttamat haitat pyritään minimoimaan. Alueella saalistaa myös vesisiippoja. Ne
hyötyvät ruoppauksesta, koska veden pinnalla oleva vesikasvillisuus häiritsee niiden
kaikuluotausta ja tämä haitta poistuu.
Ruoppauksella voi olla vaikutuksia järven umpeenkasvuun ja sitä kautta vedenpinnan
korkeuteen. Tuusulanjärvi on monien Etelä-Suomen järvien tapaan vaarassa kasvaa
umpeen. Ruoppaus tukee vedenpinnan nostoa kasvillisuuden etenemistä hidastavana
tekijänä.
Gustavelundin alueelta aina venevalkaman alueelle on suositeltu ruoppaamista.
Veden laadulle aiheutuvat vaikutukset ovat melko vähäisiä. Kiintoainespitoisuudet
nousevat, mutta haitta on väliaikainen. Koska läjitysmassat kuljetaan pois, eivät ne
valu järveen.
Ruoppaustoimenpiteet edistävät vesiliikennettä, koska runsas kasvillisuus ja
vesialueen mataluus haittaavat vesialueen virkistyskäyttöä.
Natura-alueella tehtävät toimenpiteet tuottavat kaloille lisää lisääntymispaikkoja (mm.
hauki, lahna) ja kalanpoikasten kasvupaikkoja.
ELY-keskus seuraa järven tilaa ja vedenlaatua osana valtakunnallista
seurantaohjelmaa. Vesinäytteitä otetaan kahdeksan kertaa vuodessa Tuusulanjärven
syvänteeltä ja luusuasta sekä Sarsalan- ja Mäyräojasta. Kesällä otetaan neljä
kasviplanktonnäytettä. Pohjaeläimiä ja vesikasvillisuutta seurataan 5-6 vuoden välein.
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Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kunnostushanke täydentää ELY-keskuksen
vedenlaadun seurantaa kesäaikana kerran kuussa otetuilla näytteillä (3-4 kertaa) sekä
seuraa Vuohikkaanojan vedenlaatua kerran kuussa otetuin näyttein. Kalastoa
seurataan vuosittain ulapalan kaikuluotaus- ja troolaustutkimuksella sekä
hoitokalastussaaliin näytteenotolla. Kunnostushanke seuraa viikoittain sedimentin
kaasunmuodostusta ja happipitoisuutta kenttämittarilla. Luonnonvarakeskus (LUKE)
on toteuttanut Tuusulanjärven koekalastukset n. 3 vuoden välein, viimeksi kesällä
2018. Hoitokalastuksen vaikutuksia kalakantoihin selvitetään kalojen
kasvututkimuksella, joka toteutettiin kesällä 2018.
Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus toteaa, että Tuusulassa on käynnissä tärkeä kehittämishanke, jonka
tarkoituksena on kehittää ja lisätä Tuusulanjärven virkistyskäyttöä. Rantojen ruoppaus
on keskeinen osa tätä hanketta. Tuusulanjärven itärannalla ns. Tuuskodon edustalla
kehitetään virkistyskäyttöä ja sinne on suunnitteilla mm. uimaranta ja venevalkama.
Tuusulanjärven eteläpään Natura-aluetta hoidetaan poistamalla reunapalletta ja
lisäämällä avovesialuetta. Umpeenkasvaneeseen lahdenperukkaan kaivetaan väylästö
lintujen pesimä- ja ruokailupaikaksi.
Ruoppauksella on lisäksi myönteisiä vaikutuksia järven umpeenkasvun
ehkäisemiseksi, vesiliikenteen edistämiseksi ja kalojen lisääntymispaikkojen
tuottamisen kannalta.
Luontoselvityksissä rajatut viitasammakko- ja jättisukeltaja-alueet jätetään
ruoppauksen ulkopuolelle. ELY -keskuksen ohjeistuksen mukaisesti ruoppauksen niille
aiheuttamat haitat pyritään minimoimaan. Ruoppaus hyödyttää alueella saalistavia
vesisiippoja.
Kunnanhallitus pitää hanketta ja hakemusta hyvin valmisteltuna ja toteaa, ettei niiden
johdosta ole huomautettavaa.
Koska hanke on tärkeä ja ruoppaustoimenpiteet on tehtävä virkistyskauden ja lintujen
pesintäkauden ulkopuolella, kunnanhallitus pyytää Etelä-Suomen aluehallintovirastoa
mahdollisuuksien mukaan kiirehtimään hakemuksen käsittelyä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi vesilain mukaisen hakemuksen
antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
toimitettavaksi
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 59
Valmistelija / lisätiedot:
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Sakari Eskelinen
sakari.eskelinen@tuusula.fi
lakimies
Liitteet

1 Vastine vesilain mukaisen luvan hakemuksen täydennys- ja selityspyyntöön
17.12.2020, khall 15.2.2021
Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Tuusulan kunnanhallituksen lausuntoa
Tuusulan kunnan muutetusta hakemuksesta koskien Tuusulanjärven ruoppaamista.
Asia on kuulutettu jo 14.2.-22.3.2020, jolloin asiasta on pyydetty myös lausunnot.
Tämän jälkeen hakija, siis Tuusulan kunta, on täydentänyt hakemustaan, jolloin
täydennyksistä on 10.9.2020 pyydetty lausunto tarvittavilta lausuntoviranomaisilta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa 18.2.2021 mennessä.
Hakemuksen muutos
Tuusulan kunta on muuttanut vesilain mukaista lupahakemustaan siten, että
ruoppausmassojen sijoittaminen muuttuu osittain. Natura-alueelta ruopattavat
massat aiotaan muutetun hakemuksen mukaan sijoittaa Seittelin kosteikkoalueelle.
Rantamo-Seittelin kosteikkohankkeelle on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston
25.10.2006 myöntämä vesilupa (nro 139/2006/3).
Tuusulanjärven itärannan ruoppausaluetta on pienennetty yhdestä isosta 55 520 m2
alueesta (massamäärä noin 20 000m3) kahteen pienempään, yhteensä noin 11 500
m2 kokoiseen alueeseen (massamäärä noin 5750m3). Tuuskodon edustan
ruoppausalueen pinta-ala on 8000 m2 ja ruopattavan massan määrä 4000 m3.
Gustavelundin edustan ruoppausalueen pinta-ala on 3500 m2 ja massamäärä 1750
m3. Itärannan ruoppausalueen lisäksi Tuusulanjärven ruoppaaminen käsittää
etelärannan alueen, jossa ruopattavan massan määrä on noin 2500 m3.
Ruoppausmassaa muodostuu yhteensä siis noin 8250 m3. Tämän lisäksi
Kaukjärvenrannan pellolle kiinteistölle 858-405-3-628 on tarkoitus välivarastoida
myös Kaukjärvenpuiston rannan tuntumassa olevan ruovikkosaarekkeen
ruoppausmassa, massamäärä noin 2000 m3. Kiinteistölle tullaan siis välivarastoimaan
kaiken kaikkiaan noin 10250 m3 ruoppausmassaa. Hakemuksessa on esitetty
piirroskuva ruoppausmassojen välivarastointipaikasta, jonka tilavuus on noin 1000
m3. Hakemuksen mukaan välivarastointialuetta laajennetaan tarpeen mukaan.
Hakemuksen täydennyksen mukaan välivarastointialue on käytössä korkeintaan 6 kk
ajan.
Hakijan vastineen mukaan ruoppaus tullaan tekemään useassa osassa eri vuosina
siten, että välivarastointipaikan tilavuus riittää massan kuivattamiseen itärannan
ruoppausalueiden osalta (5000m3). Välivarastointialueelta massat toimitetaan
soveltuvaan loppusijoituspaikkaan, esimerkiksi maankaatopaikalle.
Natura-alueelta muodostuva ruoppausmassa sijoitetaan suoraan Seittelin
kosteikkoalueelle, jossa vesisyvyyttä on nykyisellään liikaa sopivan kasvillisuuden
muodostumiselle. Ruoppausmassaa ei kuivateta ennen sijoittamista Seitteliin.
Seittelistä vesi purkautuu Tuusulanjärveen hitaasti siten, että läjityksestä vesifaasiin
aiheutuva kiintoaines ehtii laskeutua kosteikon ja purkuväylän alueella.
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Ruoppausmassan ravinteisuuden ei arvioida merkittävästi poikkeavan Seittelin
ravinteikkuudesta, joten sen sijoittamiselle ei katsota olevan estettä. Seittelin
kosteikkoon sijoittamista ei katsota sijoittamiseksi vesialueelle, koska se on alueelle
2010-luvulla kaivettu kosteikkoallas. Mikäli silmämääräisesti Seittelin purkuvesi on
työn aikana merkittävästi purkukohdan vettä sameampaa, tehdään läjityksen aikana
sameutta vähentäviä toimenpiteitä, kuten silttiverhon käyttö purkualueella, virtauksen
hidastaminen tai muu työvaiheeseen soveltuva toimenpide.
Ruoppaustyöt tehdään 1.9.-15.4. välisenä aikana. Ruoppaustöitä ei tehdä kesäaikana,
joten niistä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä haittoja järven virkistyskäytölle tai
luontoarvoille.
Tuusulanjärvestä otetaan vesinäytteitä kahden viikon välein. Ruoppausalueen
ulkopuolisen vesialueen tilaa tarkkaillaan ruoppauksen aikana aistinvaraisesti
päivittäin. Tarvittaessa tarkkailunäytteitä otetaan edellä esitettyä tiheämmin, mikäli
ruoppausalueen ulkopuolisen vesialueen sameudessa havaitaan merkittäviä
muutoksia.
Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa muutetusta hakemuksesta uuden läjityspaikan
osalta sekä kannanottoa siihen, mahdollistaako kosteikon vesilupa muutetun
hakemuksen mukaiset toimenpiteet.
Hakemuksen täydennyksestä on jo annettu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
ja Uudenmaan ELY -keskuksen lausunnot. Niihin on antanut vastineen hakijan
Tuusulan kunnan puolesta Vahanen Environment Oy.
Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus katsoo, että muutettu hakemus on riittävän hyvin valmisteltu ja
perusteltu. Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa uuden läjityspaikan osalta, eikä
sen suhteen, etteikö Rantamo-Seittelin kosteikkohankkeelle 25.10.2006 myönnetty
vesilupa nro 139/2006/3 mahdollistaisi muutetun hakemuksen mukaiset
toimenpiteet. Kunnanhallitus pitää hanketta tärkeänä Tuusulanjärven virkistyskäytön
kehittämisen kannalta ja kiirehtii sen vuoksi hakemuksen käsittelyä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ja Uudenmaan ELY-
keskuksen lausunnot vesilain mukaisen hakemuksen täydennyksestä
merkitä tiedoksi hakijana olevan Tuusulan kunnan vastineen em. lausuntojen
johdosta
antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
toimitettavaksi
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.02.2021

5/2021

45 (101)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 60
Tuusulan Tenniskeskus Oy, maa-alueen vuokraus kiinteistöstä 858-401-13-0 Hyrylän
urheilukeskus, Hyrylä
TUUDno-2021-175
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas, Päivi Hämäläinen
markku.vehmas@tuusula.fi, paivi.hamalainen@tuusula.fi
talousjohtaja, maankäyttöpäällikkö
Liitteet

1 Tuusulan Tenniskeskus Oy, 858-401-13-0, vuokrasopimus, khall 15.2.2021
2 Tuusulan Tenniskeskus Oy, sijaintikartta, khall 15.2.2021
Tuusulan Tenniskeskus Oy on vuokralla kiinteistön 858-401-13-0 Hyrylän
urheilukeskus alueella. Alueella sijaitsee vuokralaisen omistamat tennis-, sulkapallo- ja
salibandyhallit.
Vuokralainen rakentaa alueelle uuden voimistelu/mailapelihallin sekä ulkokentät
tennistä ja padelia varten. Vuokralainen on tätä varten pyytänyt vuokra-alueen
laajentamista. Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu noin 17 700 m²:n suuruisen maa-
alueen vuokraamisesta. Uusi vuokrasopimus korvaa aiemman, 18.4.2016 päivätyn
maanvuokrasopimuksen, joka perustuu kunnanvaltuuston päätökseen 14.3.2016 § 20.
Alueen perusvuokra on 9.385,00 euroa/vuosi, ja vuokra sidotaan
elinkustannusindeksiin. Uuden sopimuksen mukaisen vuokran maksuvelvollisuus
alkaa, kun mailapelihallin rakennustöiden aloituskokous on pidetty. Siihen saakka
vuokralainen maksaa aiemman sopimuksen mukaista vuokraa.
Valtiotukisäädökset on huomioitu vuokrauksessa. Päätöksenteon tukena on käytetty
kunnan teettämää raporttia Tuusulan urheilukeskuksen yritysrakenteesta ja
talousvaikutusten selvittämisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä kuntakehitysjohtajan allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen, jolla
Tuusulan kunta vuokraa kiinteistöstä 858-401-13-0 noin 17 700 m²:n suuruisen
maa-alueen urheilutoimintoja varten 9.3.2021 - 31.12.2040 väliseksi ajaksi
Tuusulan Tenniskeskus Oy:lle 9.385,00 euron vuosivuokralla.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
asianosainen, maankäyttö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, rakennusvalvonta
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Kuntakehityslautakunta, § 10,10.02.2021
Kunnanhallitus, § 61, 15.02.2021
§ 61
Nymmenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen
TUUDno-2019-1810
Kuntakehityslautakunta, 10.02.2021, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kopposela
lauri.kopposela@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Raportti 17-2020 Nummenkylä-Kellokoski_SuSu, KKL 10.2.2021
2 Nkylä-Kkoski_SuSu_Vastine_20210108, KKL 10.2.2021
Asiaselostus
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma päivitettiin
vuoden 2020 aikana, ja päivitystyön raportti 17/2020 valmistui 11.1.2021.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys todettiin tarpeelliseksi, jotta saadaan
ajan tasalla olevaa tietoa pohjavesialueilla sijaitsevista riskeistä ja voidaan arvioida
rajoituksia, jotka on huomioitava mm. työpaikka-alueiden ja muiden
painopistealueiden suunnittelussa Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan
valmisteilla olevissa yleiskaavoissa 2040 sekä muussa maankäytön suunnittelussa ja
rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamenettelyissä.
Suojelusuunnitelman päivitystyö tehtiin Järvenpään kaupungin, Tuusulan kunnan,
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
toimeksiannosta. Päivitystyön toteutuksesta vastasi Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry. Päivitystyöhön kootun lähtöaineiston lisäksi on
pohjavesialueen asukkaille ja yrityskiinteistöille tehty kysely toukokuussa 2020.
Suojelusuunnitelman päivityksen laadinnassa on noudatettu voimassa olevien
asetusten ja ohjeistusten sisältövaatimuksia. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman
sisältövaatimuksista säädetään vuonna 2015 voimaan tulleessa laissa vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (1263/2014).
Nummenkylän pohjavesialue sijoittuu sekä Järvenpään kaupungin että Tuusulan
kunnan alueelle. Nummenkylän pohjavesialue on vesienhoidossa määritetty hyvässä
tilassa olevaksi riskialueeksi. Nummenkylän pohjavesialueella on kolme
pohjavedenottamoa (Vähänummi, Kaunisnummi ja Kellokosken sairaalan
vedenottamo). Kellokosken pohjavesialue sijaitsee Tuusulan kunnan alueella, jossa on
Korkeamäen vedenottamo. Suoja-alueilla pohjaveden laatua vaarantavia
riskitoimintoja on rajoitettu sitovilla määräyksillä. Suoja-aluemääräykset ovat joiltain
osin vanhentuneita, joten ne pitäisi päivittää. Vähänummen, Kaunisnummen ja
Sairaalan pohjavedenottamoiden suoja-alueiden rajauksiin ei ehdoteta muutoksia.
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Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyön
keskeisiä huomioita on käsitelty raportin tiivistelmässä ja ne koskevat seuraavia
asioita:
Nummenkylän pohjavesialueelle olevat pilaantuneet maa-alueet on huomioitava
rakentamisen ja hulevesien hallinnan suunnittelussa. Uusien työpaikka-alueiden,
asuinalueiden ja tielinjojen rakentamisen suunnittelussa on huomioitava alueet, joilla
kiinteistöjen nykyisen tai aikaisemman toiminnan vuoksi maaperä voi olla
pilaantunut. Alueella on noudatettava asemakaavamääräyksissä annettuja
velvoitteita pilaantuneiden alueiden rajauksesta ja hulevesien hallinnasta.
Nummenkylän pohjavesialueella ja vedenottamojen läheisyydessä liikennemäärät
ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Liikenneväylien
rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvitaan erityisratkaisuja. Alueella on
varauduttava liikenneonnettomuuksien aiheuttamiin pohjavesialueiden
ympäristöriskeihin.
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueilla osa kiinteistöistä ei ole liittynyt
kunnalliseen jätevesiviemäriin. Joissakin kiinteistökohtaisissa jäteveden
käsittelymenetelmissä on edelleen puutteita, jotka voivat aiheuttaa paikallisesti
pohjaveden laadun heikkenemistä.
Nummenkylän pohjavesialueella on käytössä useita kymmeniä maanalaisia ja
maanpäällisiä öljysäiliöitä. Koska kaikkien säiliöiden suojauksista ja kuntotarkistuksista
ei ole tarkkaa tietoa, huonokuntoiset öljysäiliöt ja sen putkistot ovat riski ympäristölle,
maaperään voi vuotaa öljyä vähitellen tai äkillisessä vuototilanteessa.
Toimenpide-ehdotukset:
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (päivitys
2020) esitetään suositukset Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueilla
toteutettavista suojelutoimenpiteistä. Toimenpidesuositukset perustuvat
päivitystyössä tehtyihin riskienarviointeihin. Toimenpiteet, rajoitukset ja suositukset
on esitetty riskitoiminnoittain kappaleissa 15.2.-15.10. Työssä arvioitiin myös
aikaisempien, vuoden 2001 suojelusuunnitelmassa esitettyjen toimenpide-ehdotusten
toteutumista, ks. raportin kohta 15.1. Luvussa 17 on listattu seuraavat kiireellisimmät
suojelutoimenpiteet vastuutahoineen:
Pohjavesisuojaukset Vähänummentielle parannushankkeen yhteydessä.
Suojausrakenteiden laadunvarmistus sekä tiealueen hulevesien johtaminen ja
käsittely siten, että Vähänummen pohjavedenottamon veden laatu ei vaarannu.
Vaihtoehtoisten liukkaudentorjuntakemikaalien käyttöönotto Nummenkylän
pohjavesialueelle sijoittuvilla tieosuuksilla
Vaarallisten aineiden ja jätteiden asianmukainen käsittely
Öljysäiliöiden säännöllinen huolto ja tarkastukset
Jätevesien kiinteistökohtaisten käsittelyratkaisujen parannukset
Järvenpään Veden ja Tuusulan Veden vahvistetuilla toiminta-alueilla sijaitsevien
kiinteistöjen liittyminen jätevesiviemäriverkostoon
Rakennushankkeissa, jotka sijoittuvat Maaperän tilan tietojärjestelmän
kiinteistöille (=maaperä mahdollisesti tai todetusti pilaantunut), maaperän ja
pohjaveden puhtauden varmistaminen
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Maaperän ja pohjaveden tilan tutkimukset ja puhdistustarpeen arviointi MATTI-
kohteissa, joissa selvitystarve tai maankäyttörajoite
Vedenottamoiden suoja-aluemääräysten päivittäminen (osana laajempaa suoja-
aluemääräysten tarkistustyötä)
Vuorovaikutus, lausunnot ja mielipiteet
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman ehdotusta
koskeva raportti on ollut nähtävillä 26.11 - 29.12.2020. Suunnitelmasta on voinut
antaa lausuntoja ja mielipiteitä. Järvenpään kaupungille osoitettuja lausuntoja antoivat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (10.12.2020) ja Uudenmaan ELY-keskus (21.12.2020).
Tuusulan kunta on vastaanottanut yhden mielipiteen. Ehdotus on ollut nähtävillä
myös Järvenpään kaupungissa joulukuussa 2020.
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on laatinut vastineet
Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Etelä-Suomen
aluehallintoviraston antamiin lausuntoihin sekä Tuusulan kunnalle osoitettuun
mielipiteeseen ja tarkistanut työtä tarvittavilta osin.
Jatkotoimenpiteet ja seuranta
Kuntakehityslautakunta tekee suojelusuunnitelmaehdotuksesta esityksen
kunnanhallitukselle suojelusuunnitelman huomioon ottamisesta alueen maankäytön
suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja
valvontamenettelyissä.
Tuusulan kunnanhallituksen suojelusuunnitelmasta tekemä päätös ja
suojelusuunnitelma toimitetaan tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (1263
/2014, 10f §).
Ehdotus
Esittelijä: Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
päättää hyväksyä Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden
suojelusuunnitelman liitteineen (päivitys 2020, raportti 17/2020, 11.1.2021).
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Asiaa selosti kokouksessa pohjavesiasiantuntija Anna-Liisa Kivimäki Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:stä

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 61
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Kopposela
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lauri.kopposela@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Raportti 17-2020 Nummenkylä-Kellokoski_SuSu, khall 15.2.2021
2 Raportti 17-2020 karttaliitteet_Nkylä-Kkoski_SuSu, khall 15.2.2021
3 Nkylä-Kkoski_SuSu_Vastine_20210108, khall 15.2.2021
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman
liitteineen (päivitys 2020, raportti 17/2020, 11.1.2021).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, rakennusvalvonta, Tuusulan vesi,
maankäyttö, kaavoitus, valmistelija
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Kuntakehityslautakunta, § 46,29.04.2020
Kunnanhallitus, § 189,04.05.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 44,16.06.2020
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 60,16.06.2020
Kuntakehityslautakunta, § 11,10.02.2021
Kunnanhallitus, § 62, 15.02.2021
§ 62
Kievarintie, asemakaavan muutoksen hyväksyminen
TUUDno-2017-244
Kuntakehityslautakunta, 29.04.2020, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kopposela
lauri.kopposela@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 3478E_kaavakartta, KKL 29.4.2020
2 3478E_kaavaselostus_Kievarintie, KKL 29.4.2020
Tuusulan kunnan kaavoituksessa on laadittu Kievarintien asemakaavan
muutosehdotus. Asemakaavan tavoitteena on asuinkerrostalotontin kaavoittaminen
tukemaan Hyrylän kasvua.
Kievarintien asemakaava-alue sijaitsee Hyrylän taajamassa. Alueelle on hyvät
liikenneyhteydet; se sijoittuu Tuusulanväylän varteen ja on saavutettavissa helposti
myös kevyen liikenteen väyliä pitkin. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaa
Kievarinpolku, idässä Kievarintie ja lännessä Tuusulanväylä. Etelän suunnassa aluetta
rajaa pientaloilla rakennettu kiinteistö. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1
ha. Alue sijaitsee osoitteessa Kievarintie 20.
Tiivistelmä asemakaavaehdotuksesta
Asemakaavan muutos koskee korttelin 33222 tontteja 1, 2, 3 ja niihin liittyvää
suojaviheraluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien kerrostalojen rakentamisen.
Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Hyrylän
keskustan alueella. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa kerrostalorakentaminen
nauhamaisena rakenteena Tuusulanväylän varrelle. Tiiviillä rakenteella pyritään
estämään melun leviäminen laajemmin asunto- ja virkistysalueille. Samalla pyritään
muodostamaan asukkaille suojaisa sisäpiha oleskelua varten.
Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että
hyödynnämme metropolialueen tarjoamia kasvun edellytyksiä asumisessa. Tuusula
kasvaa ja kehittyy vahvasti, mutta hallitusti.
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Kerrostalojen rakennusten korttelille on osoitettu 11 831 k-m2 kerrosalaa.
Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä.
Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen,
ajoliittymään ja istutuksiin liittyen.
Asemakaavan muutos nostaa maan arvoa suunnittelualueella. Suunnittelualue on
yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen johdosta
ja kaavaratkaisun sisällöstä on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaavaratkaisun
toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle uusia kustannuksia. Kunnallistekniikka ja kadut
ovat valmiiksi rakennettuna alueelle. Maankäyttökorvauksista sovitaan
maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa asemakaavan oltua
ehdotuksena nähtävillä.
Suunnittelun vaiheet
Kaavahanke on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 11.5.–12.6.2017.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu
osallisille kirjeillä ja Tuusulan kunnan nettisivulla sekä lehti-ilmoituksella
paikallislehdessä.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Kaavaratkaisussa alueen käyttötarkoitus on (AK-50) asuinkerrostalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa asuinkerrostaloja. Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja
sekä hoivapalvelumuotoista asumista, siten että liike- ja toimistotiloja on korkeintaan
5 % rakennuksen kerrosalasta ja hoivapalvelumuotoista asumista korkeintaan 20 %
rakennuksen kerrosalasta.
Asemakaavan muutoksessa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi,
hulevesiin, liikennemelun huomioimiseksi, paikoitukseen, ilmanlaatuun,
kaupunkikuvaan ja arkkitehtoniseen laatuun liittyen.
Ehdotus
Esittelijä: Henna Lindström, yleiskaavasuunnittelija
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy laaditun asemakaavan muutosehdotuksen Oas ja luonnosvaiheessa
saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
hyväksyy laaditun asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa
asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja 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, 04.05.2020, § 189
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Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kopposela
lauri.kopposela@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 3478E_kaavakartta, khall 4.5.2020
2 3478E_kaavaselostus_Kievarintie, khall 4.5.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä laaditun asemakaavan muutosehdotuksen Oas ja luonnosvaiheessa
saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
hyväksyä laaditun asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa
asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville
muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 16.06.2020, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Simons, Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Markus Torvinen, Hannamari Halinen
tiina.simons@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, markus.
torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja
museotoimenjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Asemakaavan selostus, Kievarintie, kaava nro 3478, kvltk 16.6.2020
2 3478E_kaavakartta-Kievarintie, kvltk 16.6.2020
Tuusulan kunnanhallitus on 4.5.2020 § 189 päättänyt asettaa Kievarintien
asemakaavan 3478 muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää
kaavasta tarvittavat lausunnot. Ehdotus on nähtävillä 22.5.–26.6.2020. Lausunto
pyydetään toimittamaan viimeistään 26.6.2020 klo 16.00.
Tuusulan kunnan kaavoituksessa on laadittu Kievarintien asemakaavan
muutosehdotus. Asemakaavan tavoitteena on asuinkerrostalotontin kaavoittaminen
tukemaan Hyrylän kasvua.
Kievarintien asemakaava-alue sijaitsee Hyrylän taajamassa. Alueelle on hyvät
liikenneyhteydet; se sijoittuu Tuusulanväylän varteen ja on saavutettavissa helposti
myös kevyen liikenteen väyliä pitkin. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaa
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Kievarinpolku, idässä Kievarintie ja lännessä Tuusulanväylä. Etelän suunnassa aluetta
rajaa pientaloilla rakennettu kiinteistö. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1
ha. Alue sijaitsee osoitteessa Kievarintie 20.
Tiivistelmä asemakaavaehdotuksesta
Asemakaavan muutos koskee korttelin 33222 tontteja 1, 2, 3 ja niihin liittyvää
suojaviheraluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien kerrostalojen rakentamisen.
Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Hyrylän
keskustan alueella. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa kerrostalorakentaminen
nauhamaisena rakenteena Tuusulanväylän varrelle. Tiiviillä rakenteella pyritään
estämään melun leviäminen laajemmin asunto- ja virkistysalueille. Samalla pyritään
muodostamaan asukkaille suojaisa sisäpiha oleskelua varten.
Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että
hyödynnämme metropolialueen tarjoamia kasvun edellytyksiä asumisessa. Tuusula
kasvaa ja kehittyy vahvasti, mutta hallitusti.
Kerrostalojen rakennusten korttelille on osoitettu 11 831 k-m2 kerrosalaa.
Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä.
Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen,
ajoliittymään ja istutuksiin liittyen.
Asemakaavan muutos nostaa maan arvoa suunnittelualueella. Suunnittelualue on
yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen johdosta
ja kaavaratkaisun sisällöstä on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaavaratkaisun
toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle uusia kustannuksia. Kunnallistekniikka ja kadut
ovat valmiiksi rakennettuna alueelle. Maankäyttökorvauksista sovitaan
maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa asemakaavan oltua
ehdotuksena nähtävillä.
Suunnittelun vaiheet
Kaavahanke on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 11.5.–12.6.2017.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu
osallisille kirjeillä ja Tuusulan kunnan nettisivulla sekä lehti-ilmoituksella
paikallislehdessä.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Kaavaratkaisussa alueen käyttötarkoitus on (AK-50) asuinkerrostalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa asuinkerrostaloja. Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja
sekä hoivapalvelumuotoista asumista, siten että liike- ja toimistotiloja on korkeintaan
5 % rakennuksen kerrosalasta ja hoivapalvelumuotoista asumista korkeintaan 20 %
rakennuksen kerrosalasta.
Asemakaavan muutoksessa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi,
hulevesiin, liikennemelun huomioimiseksi, paikoitukseen, ilmanlaatuun,
kaupunkikuvaan ja arkkitehtoniseen laatuun liittyen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
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Kaava mahdollistaa myös elinvoiman vahvistumisen keskustojen monipuolisia
palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä. Kaavan toteutumisen myötä uudistamme ja
tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit,
terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen.
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uusi terveellinen ja turvallinen tiiviin
asumisen alue lähelle palveluita. Alue on hyvin saavutettavissa jalankulkijoille ja
pyöräilijöille kuten myös julkisella liikenteellä ja autolla.
Sivistyksen toimialueen näkökulmasta asemakaavamuutoksessa
on tärkeätä huomioida reitit ja yhteydet mm. Urheilukeskukseen, Mikkolan kouluun ja
rakentuvaan Rykmentinpuiston monitoimikampukseen.
Suunnittelualue ei sijaitse Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta, Hyrylän
taajama ympäristöineen -selvityksessä osoitetulla rakennetulla kulttuurialueella.
Lähialueella on kuitenkin kulttuuriympäristöä. Alueella ole erityisiä
kulttuurihistoriallisia tai rakennustaiteellisia kohteita. Alueen rakennuksilla ei ole
merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa.
Ehdotus
Esittelijä: Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Kievarintien asemakaavan 3478
muutosehdotuksesta asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 16.06.2020, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Simons, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
tiina.simons@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi,
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, vapaa-aikapalveluiden
päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Asemakaavan selostus, Kievarintie, kaava nro 3478, ksltk 16.6.2020
2 3478E_kaavakartta-Kievarintie, ksltk 16.6.2020
Tuusulan kunnanhallitus on 4.5.2020 § 189 päättänyt asettaa Kievarintien
asemakaavan 3478 muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää
kaavasta tarvittavat lausunnot. Ehdotus on nähtävillä 22.5.–26.6.2020. Lausunto
pyydetään toimittamaan viimeistään 26.6.2020 klo 16.00.
Tuusulan kunnan kaavoituksessa on laadittu Kievarintien asemakaavan
muutosehdotus. Asemakaavan tavoitteena on asuinkerrostalotontin kaavoittaminen
tukemaan Hyrylän kasvua.
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Kievarintien asemakaava-alue sijaitsee Hyrylän taajamassa. Alueelle on hyvät
liikenneyhteydet; se sijoittuu Tuusulanväylän varteen ja on saavutettavissa helposti
myös kevyen liikenteen väyliä pitkin. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaa
Kievarinpolku, idässä Kievarintie ja lännessä Tuusulanväylä. Etelän suunnassa aluetta
rajaa pientaloilla rakennettu kiinteistö. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1
ha. Alue sijaitsee osoitteessa Kievarintie 20.
Tiivistelmä asemakaavaehdotuksesta
Asemakaavan muutos koskee korttelin 33222 tontteja 1, 2, 3 ja niihin liittyvää
suojaviheraluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien kerrostalojen rakentamisen.
Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Hyrylän
keskustan alueella. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa kerrostalorakentaminen
nauhamaisena rakenteena Tuusulanväylän varrelle. Tiiviillä rakenteella pyritään
estämään melun leviäminen laajemmin asunto- ja virkistysalueille. Samalla pyritään
muodostamaan asukkaille suojaisa sisäpiha oleskelua varten.
Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että
hyödynnämme metropolialueen tarjoamia kasvun edellytyksiä asumisessa. Tuusula
kasvaa ja kehittyy vahvasti, mutta hallitusti.
Kerrostalojen rakennusten korttelille on osoitettu 11 831 k-m2 kerrosalaa.
Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä.
Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen,
ajoliittymään ja istutuksiin liittyen.
Asemakaavan muutos nostaa maan arvoa suunnittelualueella. Suunnittelualue on
yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen johdosta
ja kaavaratkaisun sisällöstä on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaavaratkaisun
toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle uusia kustannuksia. Kunnallistekniikka ja kadut
ovat valmiiksi rakennettuna alueelle. Maankäyttökorvauksista sovitaan
maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa asemakaavan oltua
ehdotuksena nähtävillä.
Suunnittelun vaiheet
Kaavahanke on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 11.5.–12.6.2017.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu
osallisille kirjeillä ja Tuusulan kunnan nettisivulla sekä lehti-ilmoituksella
paikallislehdessä.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Kaavaratkaisussa alueen käyttötarkoitus on (AK-50) asuinkerrostalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa asuinkerrostaloja. Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja
sekä hoivapalvelumuotoista asumista, siten että liike- ja toimistotiloja on korkeintaan
5 % rakennuksen kerrosalasta ja hoivapalvelumuotoista asumista korkeintaan 20 %
rakennuksen kerrosalasta.
Asemakaavan muutoksessa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi,
hulevesiin, liikennemelun huomioimiseksi, paikoitukseen, ilmanlaatuun,
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kaupunkikuvaan ja arkkitehtoniseen laatuun liittyen.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
Kaava mahdollistaa myös elinvoiman vahvistumisen keskustojen monipuolisia
palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä. Kaavan toteutumisen myötä uudistamme ja
tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit,
terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen.
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uusi terveellinen ja turvallinen tiiviin
asumisen alue lähelle palveluita. Alue on hyvin saavutettavissa jalankulkijoille ja
pyöräilijöille kuten myös julkisella liikenteellä ja autolla.
Sivistyksen toimialueen näkökulmasta asemakaavamuutoksessa
on tärkeätä huomioida reitit ja yhteydet mm. Urheilukeskukseen, Mikkolan kouluun ja
rakentuvaan Rykmentinpuiston monitoimikampukseen.
Suunnittelualue ei sijaitse Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta, Hyrylän
taajama ympäristöineen -selvityksessä osoitetulla rakennetulla kulttuurialueella.
Lähialueella on kuitenkin kulttuuriympäristöä. Alueella ole erityisiä
kulttuurihistoriallisia tai rakennustaiteellisia kohteita. Alueen rakennuksilla ei ole
merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Kievarintien asemakaavan 3478
muutosehdotuksesta asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 10.02.2021, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kopposela
lauri.kopposela@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 3478H_kaavakartta, KKL 10.2.2021
2 3478H_kaavaselostus_Kievarintie, KKL 10.2.2021
Asiaselostus
Kunnanhallitus päätti 4.5.2020 hyväksyä asemakaavaehdotuksen sekä
luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet, sekä asettaa
asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen
esittämistä varten.
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Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 22.5.2020 – 26.6.2020 aikana. Asemakaavan muutos
ehdotuksesta saatiin 7 kpl lausuntoja ja 3 kpl muistutuksia. Lausunnot ja mielipiteet
lisätään asemakaava-aineistoon liitteeksi.
Muistutukset ja lausunnot sekä vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin on koottu
erilliselle liitteelle.
Lausuntojen pohjalta asemakaavan muutokseen on tehty teknisiä korjauksia ja
vähäisiä muutoksia.
Asemakaavaselostukseen lisätään lyhyt kuvaus alueen rakennuskannasta ja
tarkennetaan pohjavesialuen tietoja.
Asemakaavan määräyksiin lisätään kielto energiakaivojen rakentamisesta sekä
todetaan, että kellarikerroksia voi rakentaa, jos ylimmän pohjaveden pinnan
yläpuolelle jää 2 metrin suojakerros. Kaavaa varten on laadittu oma meluselvitys, joka
lisätään asemakaavan liitteeksi. Melumääräyksiä tarkennetaan lausunnon pohjalta ja
sallitaan parvekkeiden korvaaminen viherhuoneilla. Asemakaavaan tehdään
vähäinen muutos LT-alueen rajalle.
Tekniset muutokset ja korjaukset ovat vähäisiä eivätkä anna aihetta asemakaavan
uudelleen nähtäville asettamiseen.
Asemakaavan yhteydessä hyväksytään tonttijako Hyrylän kunnanosan nro 1 korttelin
8115 tonttiin nro 1
Ehdotus
Esittelijä: Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy laaditun asemakaavan muutoksen ja
hyväksyy lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet sekä
hyväksyy tonttijaon Hyrylän kunnanosan nro 1 korttelin 8115 tonttiin nro 1
esittää valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Kievarintie asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon Hyrylän
kunnanosan nro 1 korttelin 8115 tonttiin nro 1
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
---
Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Liisa Sorri esitti Jari
Anttalaisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, oli asia ratkaistava äänestämällä.
Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen.
Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan asian käsittelyä
tässä kokouksessa kannattavat äänestävät ”jaa” ja asian palauttamista uudelleen
valmisteltavaksi kannattavat äänestävät ”ei”. Suoritetussa äänestyksessä jaa-äänen
antoivat jäsenet Lundberg Vesa, Sipiläinen Johanna, Soini Jorma, Virtanen Jukka,
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Kuusisto Päivö, Vaittinen Antti, Kaukolampi Tiia, Palomäki Ulla, Rosenqvist Ulla, Mäki-
Kuhna Mika ja ei-äänen antoivat jäsenet Anttalainen Jari, Sorri Liisa ja Winqvist
Margita. Puheenjohtaja totesi, että lautakunta päätti käsitellä asian tässä kokouksessa
äänin 10-3.
Vesa Lundberg esitti seuraavan toimenpidealoitteen:
Kuntakehityslautakunta toteaa, että jatkovalmistelussa alueen ympäröivät AK kaavat
tulee suhteuttaa maastoon ja maastonkorkeuksiin naapurusto huomioonottaen.
Lisäksi alueen viheralueet tulee säilyttää ja tuleva rakentaminen toteuttaa nykyisiä
rakennuksia mahdollisimman vähän häiritsevästi. Yhteys Ajomiehentien kautta
urheilukeskuksen liittymään tulee avata liikenteen ongelmien välttämiseksi.

Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy laaditun asemakaavan muutoksen ja
hyväksyy lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet sekä
hyväksyy tonttijaon Hyrylän kunnanosan nro 1 korttelin 8115 tonttiin nro 1
esittää valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Kievarintie asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon Hyrylän
kunnanosan nro 1 korttelin 8115 tonttiin nro 1
Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti
hyväksyä seuraavan toimenpidealoitteen:
Kuntakehityslautakunta toteaa, että jatkovalmistelussa alueen ympäröivät AK kaavat
tulee suhteuttaa maastoon ja maastonkorkeuksiin naapurusto huomioonottaen.
Lisäksi alueen viheralueet tulee säilyttää ja tuleva rakentaminen toteuttaa nykyisiä
rakennuksia mahdollisimman vähän häiritsevästi. Yhteys Ajomiehentien kautta
urheilukeskuksen liittymään tulee avata liikenteen ongelmien välttämiseksi.
hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Liisa Sorri ja Margita Winqvist jättivät eriävän mielipiteen
Eriävä mielipide
Kaavoitussuunnitelmassa 2021-2025 todetaan Kievarintien osalta: Tutkitaan
mahdollisuutta muuttaa pientalojen korttelialuetta kerrostalojen korttelialueeksi.
Tällaista tutkimista ei ole tehty eikä esitetty vaihtoehtoja, kuten MRL edellyttää.
Pysäköintinormina on käytetty keskusta-alueen normia A vaikka alue on 2015 tehdyn
pysäköintinormin mukaan alueella B. Asukkaiden muistutuksia ei ole mitenkään
otettu huomioon ja vastaukset niihin ovat puutteellisia. Kaava mahdollistaa kyseiselle
alueelle liian tehokkaan ja korkean rakentamisen. Tästä syystä esitimme kaavan
palauttamista uuteen valmisteluun, rakennustehokkuuden pienentämistä ja
rakennusten korkeuden pudottamista 1-2 kerroksella.

Liisa Sorri
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Margita Winqvist

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 62
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Kopposela
lauri.kopposela@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 3478H_kaavaselostus_Kievarintie, khall 15.2.2021
2 3478H_kaavakartta, khall 15.2.2021
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä laaditun asemakaavan muutoksen
hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet
hyväksyä tonttijaon Hyrylän kunnanosan nro 1 korttelin 8115 tonttiin nro 1
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

---

hyväksyä Kievarintie asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon Hyrylän
kunnanosan nro 1 korttelin 8115 tonttiin nro 1.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Jussi Salonen esitti, että kaava
palautetaan takaisin valmisteluun siten, että rakennusoikeutta vähennetään ja
rakennusten korkeutta vähennetään 1- 2 kerroksella. Esitys raukesi
kannattamattomana.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
hyväksyä laaditun asemakaavan muutoksen
hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet
hyväksyä tonttijaon Hyrylän kunnanosan nro 1 korttelin 8115 tonttiin nro 1
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Kievarintie asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon Hyrylän
kunnanosan nro 1 korttelin 8115 tonttiin nro 1.
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Kuntakehityslautakunta, § 13,10.02.2021
Kunnanhallitus, § 63, 15.02.2021
§ 63
Kaavoituksen työohjelma 2021
TUUDno-2021-62
Kuntakehityslautakunta, 10.02.2021, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Olkkola
anne.olkkola@tuusula.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Kaavoituksen työohjelma 2021, KKL 10.2.2021
2 Kaavoituksen työohjelma 2021 hankekortit, KKL 10.2.2021
Kaavoituksen työohjelma 2021
Kaavoituksen työohjelmalla ohjelmoidaan kuluvan vuoden kaavahankkeet.
Työohjelma perustuu valtuuston hyväksymään kaavoitussuunnitelmaan 2021-2025.
Kaavoitussuunnitelmassa 2021-2025 asetettuja tavoitteita ovat: yleiskaavoituksen
keinoin huolehtia siitä, että taajamien rakentaminen, liikenneverkon kehittäminen ja
muut maankäytölliset kysymykset ovat suunniteltu kokonaisuutena sekä
asemakaavoituksella huolehditaan MAL-sopimuksen ja kunnanvaltuuston
hyväksymän vuotuisen asunto-ohjelman edellyttämien uusien asuntokaavojen
toteutuminen sekä riittävän asuin- ja työpaikkatonttivarannon turvaaminen.
Tavoitteena on työpaikkaomavaraisuuden nostaminen ja houkuttelevien ja kestävien
asuinalueiden rakentuminen.
Kaavoitussuunnitelmassa kaavahankkeet on priorisoitu kolmeen eri kategoriaan
kiireellisyyden tai oletettujen etenemismahdollisuuksien mukaisesti ja niiden
valmistelujärjestystä ohjataan kaavoituksen työohjelmalla. Useat kaavahankkeet ovat
useamman vuoden mittaisia, mikä edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä
tavoitteen toteutumisen eteen.
Työohjemassa on listattu 12 yleissuunnitelmatasoista työtä. Yleiskaavaehdotus 2040
on tarkoitus saattaa toimielimiin ja nähtäville keväällä 2021 ja hyväksyttäväksi syksyllä
2021. Tämän jälkeen aloitetaan Koillis-Hyrylän osayleiskaava- tai yleissuunnitelma työ.
Lisäksi kehitetään mm. Tuusulanjärven ja jokilaakson ympäristöä, aloitetaan
taajametsästrategiatyö yhdessä Keravan kanssa ja valmistellaan ehdotus uusiksi
luonnonsuojelualueiksi.
Uusia asemakaavoja aloitetaan 14 kappaletta. Työohjelmassa on 7 kaavatyötä, joiden
aikataulutusta voidaan tarkentaa vasta, kun hankesuunnitelma on kehittynyt riittävän
pitkälle. Näitä kaavatöitä ei todennäköisesti pystytä edistämään kuluvana vuonna.
Kaavoitusohjelmassa painottuu erityisesti Hyrylän keskustan vetovoiman ja
palvelujen kehittäminen (Hyrylän palvelukeskuksen ja Koskensillantien, eli vanhan
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kunnantalon korttelin kaavamuutokset) sekä Lahelanpellon alueen kehittäminen
(Lahelanorren, Lahelan monitoimikampuksen ja Lahelanpelto III asemakaavatyöt).
Hyrylän tonttivarannossa on edelleen vajetta erityisesti työpaikkatonttien osalta.
Tähän vastauksena valmistellaan Sulan työpaikka-alueen ja Rykmentinportin
laajennuksen asemakaavoja sekä Focus alueen yleissuunnitelmaa.
Jokelan työpaikka- ja asuintonttivaranto on hyvä. Keskustaan kehitettävien
asuinkerrostalojen osalta toteutumattomia tontteja on vielä. Alueen kehittämistä ja
toteutumista edistetään yhdessä Pohjois-Tuusulan projektihenkilön kanssa.
Asuinrakentamisen tavoitteiden kirkastamisen jälkeen työohjelmaan otetaan
vahvemmin Jokelan keskustan ja sen ympäristön asuinalueiden kaavoja.
Työpaikkatontteja on valmiina asemakaavoitettuna Vallun alueella.
Kellokoskella asemakaavat mahdollistavat keskustan kehittämisen sekä
yhtiömuotoisten asuntorakentamisen tonttien toteuttamisen ja tätä vahvistetaan
keskeisessä sijainnissa olevalla Seppäinpuiston asemakaavamuutoksella.
Omakotitontteja on saatu myytäväksi Linjapuisto II:n alueelta ja Joenrannan
asemakaava etenee ehdotusvaiheeseen vuonna 2021.
Liitteenä olevassa Kaavoituksen työohjelmassa 2021 on esitetty viivakaavioin kaavojen
ja yleissuunnitelmien ja yleiskaavan arvioitu eteneminen. Toteutuneeseen aikatauluun
vaikuttavat mm. maankäyttösopimusneuvotteluiden eteneminen, mikä on usein
vaikeasti arvioitavissa. Liitteenä on myös tällä hetkellä valmisteltavina olevien
kaavahankkeiden hankekortit, joilla kustakin valmisteltavana olevasta hankkeesta
kerrotaan lisätietoja kuten arvio rakennusoikeuden määrästä. Työohjelman
toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan osavuosikatsauksissa. Tärkeiksi ja
kiireellisiksi katsottuja töitä voidaan lisätä kuluvan vuoden työohjelmaan lautakunnan
/ KH:n päätöksellä.
Liitteenä
kaavoituksen työohjelma 2021
kaavoitussuunnitelman 2021-2025 kohteet sekä valmistelussa olevien kaavojen
hankekortit
Ehdotus
Esittelijä: Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoituksen työohjelman vuodelle 2021.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 63
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Olkkola
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anne.olkkola@tuusula.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Kaavoituksen työohjelma 2021, khall 15.2.2021
2 Kaavoituksen työohjelma 2021 hankekortit, khall 15.2.2021
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä kaavoituksen työohjelman vuodelle 2021 siten muutettuna, että
Puistokylän kaava kiirehditään ja viedään eteenpäin ennen Olympiakylän kaavaa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kaavoituspäällikkö Anne Olkkola oli asiantuntijana kokouksessa.
Tiedoksi
kaavoitus
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§ 64
Sulan ja Rykmentinpuiston yrityskortteleiden hinnoittelu
TUUDno-2021-18
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Mattila
timo.mattila@tuusula.fi
maankäyttöneuvottelija
Liitteet

1 Hinnoiteltavat kohteet ja hinnat, khall 15.2.2021
2 Esite, Tuusulan Rykmentinportti, khall 15.2.2021
Hallintosäännön mukaisesti asemakaavan mukaisten tonttien hinnoittelusta päättää
kunnanvaltuusto. Kuntalain (410/2015) 130 §:n mukaisesti kunnan tulee hinnoitella
markkinoilla kilpailutilanteessa toimiville tahoille luovuttamansa yritys- ja
tuottajamuotoiset tontit markkina-arvon mukaisesti perustuen puolueettoman
arvioitsijan arvioon. Tätä hintapäätösesitystä varten kunta on tilannut kuntalain
pykälän 130 mukaisesti ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan
hinta-arvion.
Tässä päätöksessä hinnoitellaan yhteensä kuusi korttelia. Näistä kaksi sijoittuu Sulan
työpaikka-alue I -asemakaavan (kaavanumero 3613) alueelle ja neljä
tulevan Rykmentinpuiston yritysalue -asemakaavan (kaavanumero 3544) alueelle.
Rykmentinpuiston yritysalueen kaavasta ei tässä kohtaa hinnoitella Tuusulan itäväylän
itäpuolelle jääviä kortteleita. Kyseisten kortteleiden rakentuminen on riippuvainen
Tuusulan Itäväylän aluevaraussuunnittelmasta ja sen aikataulusta. Suunnitelman
laatimisesta vastaa ELY. Kun aluevaraussuunnitelma on tehty ja alueen infran
rakentuminen tarkentuu, tuodaan itäpuolen korttelit valtuustolle hinnoiteltavaksi.
Rykmentinportin ja Sulan markkinointi
Rykmentinportin yrityspuisto ja Sulan yrityskorttelit ovat herättäneet kiinnostusta jo
ennen varsinaisen markkinoinnin käynnistymistä. Etelä-Tuusulan isojen tonttien
varanto on ollut rajallinen ja alueen valmistuminen tarjoaa houkuttelevia
sijoitusmahdollisuuksia suurille hankkeille lähellä pääkaupunkia ja lentokenttää - eli
loistavan logistisen sijainnin. Alue sopii erityisesti tehokasta logistiikkaa sekä runsasta
ja monipuolista työvoimaa tarvitseville yrityksille. Rykmentinportin profiloinnilla
alueesta rakentuu Tuusulan yritysalueiden lippulaiva näkyvälle paikalle Tuusulan
itäväylän varteen.
Rykmentinpuiston ja Sulan markkinointi toteutetaan pääasiassa digitaalisien kanavien
kautta sekä suoramarkkinointina kohderyhmäyrityksiin erityisesti pk-seudulla sekä pk-
seudulle sijoittuville pohjoisen Suomen yrityksille. Huomiota kiinnitetään viestintään
myös paikallisille, kehittyville yrityksille sekä olennaisille sidosryhmille. Kansallisessa ja
kansainvälisessä markkinoinnissa tehdään yhteistyötä KUUMA-seudun kanssa
(Helsinki Ring of Industry).
Alueen markkinointiviestintää ja markkinointiaineistoja on alettu valmistella kunnan
brändin mukaisesti ja Rykmentinpuiston brändiin nojaten. Rykmentinportin alueelle
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on luotu verkkosivusto (www.rykmentinportti.fi), jota vielä tulla kehittämään
eteenpäin. Verkkosivulta löytyy Rykmentinportin pdf-esite, ja alueesta on tuotettu
video, joka on katsottavissa kunnan Youtube-kanavalla (https://youtu.be
/8f5xpL18Qxo). Rykmentinportin aluetta osoittamaan on tilattu kyltti, jonka asennus
paikalleen tapahtuu talven 2021 aikana (arviolta viikolla kahdeksan). Alueen
markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus tapahtuvat kuntatoimialan viestinnän,
elinkeinopalveluiden ja maankäytön tiiviissä yhteistyössä. Kunnan
markkinointiviestinnästä vastaa viestintä/viestintäpäällikkö, Rykmentinportin ja Sulan
alueen myynnistä ja markkinoinnin toimenpiteistä elinvoimajohtaja sekä
yritysasiamies.
Myyntitapa
Nyt hinnoiteltavat kohteet esitetään yhtä poikkeusta lukuun ottamatta
hinnoiteltavaksi kiinteällä myyntihinnalla. Kiinteä myyntihinta mahdollistaa kunnalle
suorat kauppaneuvottelut mikä tarjoaa keinot valita hankkeista kiinnostavimmat ja
toisaalta luo edellytykset reagoida nopeasti tarjolle tuleviin hankkeisiin.
Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan kortteli 5514 esitetään asetettavaksi
pohjahinnalla tarjouskilpailuun. Kortteli sijaitsee hyvällä ja kysytyllä paikalla ja sekä
sen käyttötarkoitusmerkintä että koko ennustavat korttelille hyvää kysyntää.
Hinnoiteltavat kohteet ja hintaesitykset
Sula
Kortteli 5514
TY-16, tuotanto- varasto ja toimistorakentamista
Pinta-ala, noin 15 018 m²
Rakennusoikeus, noin 6 007 k-m²
Esitys hinnaksi: 150 euroa / k-m², tarjouskilpailun pohjahinta

Kortteli 5524, KM-5 käyttötarkoitusalue
KM-5, liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön
Pinta-ala noin 50 464 m²
Rakennusoikeutta 17 000 k-m²
Esitys hinnaksi: 140 euroa / k-m², kiinteä myyntihinta

Rykmentinpuisto
Korttelit 5741 - 5744
T-16 - Teollisuuden ja varastorakennusten korttelialueita
Pinta-alat ja rakennusoikeudet:
5741 noin 20 513 m² / noin 8 205 k-m²
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5742 noin 64 139 m² / noin 32 070 k-m²
5743 noin 42 286 m² / noin 16 914 k-m²
5744 noin 76 660 m² / noin 38 330 k-m²
Esitys hinnaksi: 150 euroa / k-m², kiinteä myyntihinta
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

---

asettaa Rykmentinpuiston yritysalue -asemakaavan (kaavanumero 3544)
kortteleiden 5741-5744 kiinteäksi myyntihinnaksi 150 euroa / k-m²
asettaa Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan (kaavanumero 3613)
korttelin 5524 KM-5 käyttötarkoitusalueen kiinteäksi myyntihinnaksi 140 euroa /
k-m²
asettaa Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan (kaavanumero 3613) korttelin 5514
pohjahinnaksi 150 euroa / k-m²
että Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan korttteli 5514 myydään
tarjouskilpailulla
että jos ensimmäisessä tarjouskilpailussa ei tule hyväksyttäviä tarjouksia,
asetetaan kortteli 5514 pohjahinnalla jatkuvaan myyntiin tarjouskilpailulla
että tämä päätös hinnoittelusta ja myyntitavoista on voimassa 31.12.2022
saakka.

Avattuaan asiasta keskustelun puheenjohtaja teki seuraavan muutosesityksen:
Päätösehdotuksen 1. kohta muutetaan seuraavaksi:
asettaa Rykmentinpuiston yritysalue -asemakaavan (kaavanumero 3544)
kortteleiden 5741-5744 kiinteäksi myyntihinnaksi ja mahdollisen tarjouskilpailun
pohjahinnaksi 150 euroa / k-m².
Kunnanhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
asettaa Rykmentinpuiston yritysalue -asemakaavan (kaavanumero 3544)
kortteleiden 5741-5744 kiinteäksi myyntihinnaksi ja mahdollisen tarjouskilpailun
pohjahinnaksi 150 euroa / k-m²
asettaa Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan (kaavanumero 3613)
korttelin 5524 KM-5 käyttötarkoitusalueen kiinteäksi myyntihinnaksi 140 euroa /
k-m²
asettaa Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan (kaavanumero 3613) korttelin 5514
pohjahinnaksi 150 euroa / k-m²
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että Sulan työpaikka-alue I -asemakaavan korttteli 5514 myydään
tarjouskilpailulla
että jos ensimmäisessä tarjouskilpailussa ei tule hyväksyttäviä tarjouksia,
asetetaan kortteli 5514 pohjahinnalla jatkuvaan myyntiin tarjouskilpailulla
että tämä päätös hinnoittelusta ja myyntitavoista on voimassa 31.12.2022
saakka.
Maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen ja elinvoimajohtaja Kristiina Salo olivat
asiantuntijoina kokouksessa.
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Kunnanhallitus, § 354,14.08.2017
Valtuusto, § 162,04.09.2017
Kunnanhallitus, § 170,29.04.2019
Valtuusto, § 65,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 37,25.01.2021
Valtuusto, § 7,08.02.2021
Kunnanhallitus, § 65, 15.02.2021
§ 65
Pirttinen Krista, Sjöblom Ilmari, Hellgren Teresa ja Lindberg Juuso, eron myöntäminen
luottamustoimesta ja keskusvaalilautakunnan täydennysvaali
TUUDno-2017-562
Kunnanhallitus, 14.08.2017, § 354
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Khall § 250/22.5.2017
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
9.4.2017 toimitetuissa kuntavaaleissa esiintyivät seuraavat äänestäjäryhmät:
Kansallinen Kokoomus r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Piraattipuolue r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
Vihreä liitto r.p.
Svenska Folkpartiet i Finland r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Vasemmistoliitto r.p.
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.
Kommunistinen Työväenpuolue-Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Tuusulan puolesta yhteislista
Kervinen Sanna
Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4
a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
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Ehdotus / Kj
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
–
valita toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5)
varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan
–
valita varsinaista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_________
Valt § 111/1.6.2017
Ehdotus Valtuusto päättää
–
valita toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5)
varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan
–
valita varsinaista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös
Valtuusto päätti
–

keskusvaalilautakunnan kokoonpanoksi seuraavaa:
Jäsenet
Pirttinen Krista, puheenjohtaja
Luhtala Elsi, varapuheenjohtaja
Kolehmainen Mika
Simola Sakari
Taipale Arja
Varajäsenet
1. Hellgren Teresa
2. Liukola Marjatta
3. Falenius Tony
4. Porspakka Jori
5. Aaltonen Seppo.

___________
Keskusvaalilautakunnan 4. varajäseneksi valittu Jori Porspakka ja 5. varajäseneksi
valittu Seppo Aaltonen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole antaneet kuntalain 70 §:n
edellyttämää suostumusta eivätkä ole käytettävissä ko. tehtävään.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
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myöntää Jori Porspakalle eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä
ja Seppo Aaltoselle eron keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenen tehtävästä
valita keskusvaalilautakuntaan 4. ja 5. varajäsenen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.09.2017, § 162
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Jori Porspakalle eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä
ja Seppo Aaltoselle eron keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenen tehtävästä
valita keskusvaalilautakuntaan 4. ja 5. varajäsenen.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Jori Porspakalle eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä
ja Seppo Aaltoselle eron keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenen tehtävästä
valita keskusvaalilautakunnan 4. varajäseneksi Leila Sonkkasen ja 5.
varajäseneksi Juuso Lindbergin.

Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 170
Sakari Simola on pyytänyt eroa henkilökohtaisista syistä keskusvaalilautakunnan
jäsenen tehtävästä 1.6.2019 alkaen.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Sakari Simolalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
1.6.2019 lukien
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valita Simolan tilalle uuden jäsenen keskusvaalillautakuntaan 1.6.2019 lukien
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 13.05.2019, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Sakari Simolalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
1.6.2019 lukien
valita Simolan tilalle uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan 1.6.2019 lukien
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Sakari Simolalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
1.6.2019 lukien
valita Simolan tilalle jäseneksi keskusvaalilautakuntaan Ilmari Sjöblomin 1.6.2019
lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 25.01.2021, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
Leila Sonkkanen on muuttamassa Tuusulasta, mistä syystä hän on
14.1.2020 toimittanut kuntaan ilmoituksen, jossa hän pyytää eroa
keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä. Kuntalain 70.3 §:n mukaan
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työskentelyyn siitä lukien, kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu
lautakunnalle. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla
keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä.
Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27−30 §:ssä
säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että keskusvaalilautakunnan
jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta
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päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan,
tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.
Em. seikat on syytä ottaa huomioon uutta varajäsentä valittaessa, sillä
keskusvaalilautakunta kokoontuu keväällä 2021 useita kertoja 18.4.2021
toimitettaviin kuntavaaleihin liittyvien tehtävien vuoksi. Myös varajäsenet osallistuvat
ennakkoäänten ja vaalipäivän äänten laskentaan sekä ainakin osaan kokouksista.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Leila Sonkkaselle eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen
tehtävästä
valita Sonkkasen tilalle keskusvaalilautakuntaan 4. varajäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 08.02.2021, § 7
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Leila Sonkkaselle eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen
tehtävästä
valita Sonkkasen tilalle keskusvaalilautakuntaan 4. varajäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Leila Sonkkaselle eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen
tehtävästä
valita Sonkkasen tilalle keskusvaalilautakunnan 4. varajäseneksi Ilpo
Isoluoman jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 65
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
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Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Krista Pirttinen, jäsen Ilmari Sjöblom, 1.
varajäsen Teresa Hellgren ja 5. varajäsen Juuso Lindberg ovat pyytäneet eroa
keskusvaalilautakunnasta.
Jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työskentelyyn siitä lukien, kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu
lautakunnalle. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla
keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä.
Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27−30 §:ssä
säädetään.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Krista Pirttiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen/puheenjohtajan
tehtävästä, Ilmari Sjöblomille eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä,
Teresa Hellgrenille eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenen tehtävästä ja
Juuso Lindbergille eron keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenen tehtävästä
valita PIrttisen ja Sjöblomin tilalle keskusvaalilautakuntaan uudet jäsenet, valita
Helgrenin tilalle uuden 1. varajäsenen ja Lindbergin tilalle uuden 5. varajäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi
valita varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 73,26.02.2018
Valtuusto, § 28,19.03.2018
Kunnanhallitus, § 296,17.09.2018
Valtuusto, § 111,08.10.2018
Kunnanhallitus, § 41,04.02.2019
Valtuusto, § 26,11.03.2019
Kunnanhallitus, § 145,15.04.2019
Valtuusto, § 64,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 384,30.09.2019
Valtuusto, § 149,11.11.2019
Kunnanhallitus, § 66, 15.02.2021
§ 66
Viitanen Kirsi, luottamustoimen päättyminen ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
varajäsenen valinta
TUUDno-2018-316
Kunnanhallitus, 26.02.2018, § 73
Kunnanhallitus § 255 / 22.05.2017
Valtuusto § 113 / 1.6.2017
Khall § 255/22.5.2017
Hallintosäännön 9 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on 11 jäsentä,
joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
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joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2?kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."
Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4
a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
Ehdotus / Kj
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet
- valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Valt § 113/1.6.2017
Ehdotus
Valtuusto päättää
- valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet
- valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Valtuusto päätti
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokoonpanoksi toimikaudekseen seuraavaa:
Jäsen
Mellin Janne, puheenjohtaja
Yltävä Anna, varapuheenjohtaja
Aaltonen Aki
Ahlgren Jukka
Ketvel Taina
Klint Jukka
Laakso Uolevi
Lehtonen Pirjo
Meckelborg Markus
Sirniö Emmi

Henkilökohainen varajäsen
Korpinen Topi
Lonkainen Merja
Vähämäki Erkki
Melgin Raili
Viitanen Kirsi
Ranta Kaarle
Kuusisto Vesa
Räsänen Taru
Turtola Martti
Enroth Jori
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Väkiparta Margit
_______________

Visuri Päivi

Kunnanhallitus 26.2.2018
Uolevi Laakson henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Vesa Kuusisto on ilmoittanut
muuttavansa 1.4. pois Tuusulasta ja pyytää eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
varajäsenen tehtävästä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Vesa Kuusistolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen
tehtävästä
suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 19.03.2018, § 28
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Vesa Kuusistolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen
tehtävästä
suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Vesa Kuusistolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen
tehtävästä
valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi Uolevi Laakson henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Eero Maulan.

Kunnanhallitus, 17.09.2018, § 296
Jukka Klint on pyytänyt eroa kaikista kunnan luottamustoimista.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
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myöntää Jukka Klintille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen
tehtävästä
valita Klintin tilalle jäsenen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 08.10.2018, § 111
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Jukka Klintille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen
tehtävästä
valita Klintin tilalle jäsenen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Jukka Klintille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen
tehtävästä
valita Klintin tilalle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi jäseneksi Kaarle Rannan ja Rannan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Ilona Toivasen.

Kunnanhallitus, 04.02.2019, § 41
Janne Mellinin varajäseneksi valittu Topi Korpinen on ilmoittanut muuttavansa
Tuusulasta 1.2.2019.
Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää
vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta Topi Korpisen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa
päättyneeksi
valita Janne Mellinille uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 11.03.2019, § 26
Ehdotus
Valtuusto päättää
todeta Topi Korpisen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa
päättyneeksi
valita Janne Mellinille uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
todeta Topi Korpisen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa
päättyneeksi
valita Janne Mellinin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarmo
Vakkilan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 15.04.2019, § 145
Pirjo Lehtosen varajäseneksi valittu Taru Räsänen on muuttanut Tuusulasta.
Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää
vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta Taru Räsäsen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa
päättyneeksi
valita Pirjo Lehtoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 13.05.2019, § 64
Ehdotus
Valtuusto päättää
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todeta Taru Räsäsen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa
päättyneeksi
valita Pirjo Lehtoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
todeta Taru Räsäsen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa
päättyneeksi
valita Pirjo Lehtosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan Kaarina Pärssisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 30.09.2019, § 384
Jukka Ahlgrenin varajäseneksi valittu Raili Melgin on kuollut keväällä 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita Jukka Ahgrenille uuden varajäsenen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 11.11.2019, § 149
Ehdotus
Valtuusto päättää
valita Jukka Ahgrenille uuden varajäsenen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
valita Jukka Ahgrenin varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan Soila
Hopposen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 66
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
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vs. hallintojohtaja
Taina Ketvelin varajäseneksi valittu Kirsi Viitanen on ilmoittanut muuttavansa
Tuusulasta 8.2.2020. Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla
menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta KIrsi Viitasen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa
päättyneeksi
valita Taina Ketvelille uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 353,14.08.2017
Valtuusto, § 161,04.09.2017
Kunnanhallitus, § 172,29.04.2019
Valtuusto, § 67,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 175,27.04.2020
Valtuusto, § 46,11.05.2020
Kunnanhallitus, § 67, 15.02.2021
§ 67
Viitanen Kirsi, luottamustoimen päättyminen ja kuntakehityslautakunnan varajäsenen
valinta
TUUDno-2017-587
Kunnanhallitus, 14.08.2017, § 353
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Khall § 251/22.5.2017
Hallintosäännön 9.3. §:n mukaan kuntakehityslautakunnassa on 11 jäsentä. Yksi
jäsenistä, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, on kunnanhallituksen
varapuheenjohtaja. Valtuusto valitsee muista jäsenistä lautakunnan
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
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henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2?kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."
Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4
a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
Ehdotus / Kj
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä, joista yksi
on kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- valita jäseneksi valitun kunnanhallituksen varapuheenjohtajanlautakunnan
puheenjohtajaksi ja valita muista jäseniksi valituista varapuheenjohtajan.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- todeta, että kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 2.
varapuheenjohtaja
- valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja heille ja
puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)
- valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan.
___________
Valt § 114/1.6.2017
Ehdotus
Valtuusto päättää
- todeta, että kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 2.
varapuheenjohtaja
- valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja heille ja
puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)
- valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan.
Päätös
Valtuusto päätti
- kuntakehityslautakunnan kokoonpanoksi toimikaudekseen seuraavaa:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Mäki-Kuhna Mika, pj
Sorri Liisa, varapj

Renholm Minna
Vähätalo Anne

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.02.2021

5/2021

82 (101)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Anttalainen Jari
Kaukolampi Tiia
Koivunen Klaus
Kuusisto Päivö
Palomäki Ulla
Raita Jari
Soini Jorma
Viitanen Kirsi
Winqvist Margita

Luode Toni
Nybäck Riitta
Virtanen Jukka
Aaltonen Aki
Ruislehto Kirsti
Vaittinen Antti
Lundberg Vesa
Maula Pirjo
Lepojärvi Kati

__________
Hallintosäännön kasvatus- ja sivistyslautakunnan sekä kuntakehityslautakunnan
jäsenmäärää koskeva muutos on tarkoitus tulla voimaan 4.9.2017. Hallintosäännön 2
luvun 9 §:ää muutetaan siten, että em. lautakunnissa on 13 jäsentä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan aiemmin valittujen jäsenten
lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.09.2017, § 161
Ehdotus
Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan aiemmin valittujen jäsenten
lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Valtuusto päätti
valita kuntakehityslautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Johanna Sipiläisen ja Jouko
Riolan ja Sipiläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pasi Huuhtasen ja Riolan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lars Winqvistin.

Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 172
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
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Kirsi Viitanen ja Jouko Riola ovat pyytäneet eroa kuntakehityslautakunnan jäsenen
tehtävästä ja Pirjo Maula Kirsi Viitasen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
henkilökohtaisista syistä 1.6.2019 alkaen.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Kirsi Viitaselle ja Jouko Riolalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen
tehtävästä ja Pirjo Maulalle varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
valita Kirsi Viitasen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan sekä ko.
jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
valita Jouko Riolan tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019
lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 13.05.2019, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Kirsi Viitaselle ja Jouko Riolalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen
tehtävästä ja Pirjo Maulalle varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
valita Kirsi Viitasen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan sekä ko.
jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
valita Jouko Riolan tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019
lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Kirsi Viitaselle ja Jouko Riolalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen
tehtävästä ja Pirjo Maulalle varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
valita Viitasen tilalle jäseneksi kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä
olevaksi toimikaudeksi Ulla Rosenqvistin ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Maulan tilalle Kirsi Viitasen
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valita Riolan tilalle jäseneksi kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä
olevaksi toimikaudeksi Vesa Lundbergin
valita Jorma Soinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lundbergin tilalle Mika
Heinon 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 27.04.2020, § 175
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
Kuntakehityslautakunnan jäsen Klaus Koivunen on pyytänyt eroa kaikista
luottamustoimista henkilökohtaisten syiden takia.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä
valita Koivusen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 11.05.2020, § 46
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä
valita Koivusen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä
valita Koivusen tilalle uudeksi jäseneksi kuntakehityslautakuntaan Jukka Virtasen
ja Virtasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Lehtosen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
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Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 67
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
Ulla Rosenqvistin varajäseneksi valittu Kirsi Viitanen on ilmoittanut muuttavansa
Tuusulasta 8.2.2020. Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla
menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta KIrsi Viitasen varajäsenyyden kuntakehityslautakunnassa päättyneeksi
valita Ulla Rosenqvistille uuden henkilökohtaisen varajäsenen
kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 68
Viitanen Kirsi, varavaltuutetun tehtävän päättyminen
TUUDno-2021-227
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen on muuttanut Tuusulasta 8.2. 2021.
Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää
vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin lukuun ottamatta
johtokunnan ja toimikunnan jäsenyyttä. Kuntalain 78 §:n mukaan jos
luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa
luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee
valtuusto.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta, että Kirsi Viitasen luottamustoimi varavaltuutettuna on päättynyt.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 352,14.08.2017
Valtuusto, § 160,04.09.2017
Kunnanhallitus, § 525,20.11.2017
Valtuusto, § 232,11.12.2017
Kunnanhallitus, § 171,29.04.2019
Kunnanhallitus, § 185,06.05.2019
Valtuusto, § 66,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 204,20.05.2019
Valtuusto, § 93,10.06.2019
Kunnanhallitus, § 69, 15.02.2021
§ 69
Lindberg Juuso, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan
varajäsenen valinta
TUUDno-2017-586
Kunnanhallitus, 14.08.2017, § 352
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Khall § 254/22.05.2017
Hallintosäännön 9 §:n mukaan kasvatus- ja sivistyslautakunnassa on 11 jäsentä. Yksi
jäsenistä, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, on kunnanhallituksen
varapuheenjohtaja. Valtuusto valitsee muista jäsenistä lautakunnan
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Mäntsälän kunta asettaa lisäksi lautakuntaan Kellokosken yläkoulua koskevien
asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen. Ko. jäsen voi osallistua
vain em. koulua koskevien asioiden käsittelyyn.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
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2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2?kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."
Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4
a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
Ehdotus / Kj
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä, joista
yksi on kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- valita jäseneksi valitun kunnanhallituksen varapuheenjohtajanlautakunnan
puheenjohtajaksi ja valita muista jäseniksi valituista varapuheenjohtajan
- merkitä tiedoksi, että Mäntsälän kunta asettaa lautakuntaan Kellokosken yläkoulua
koskevien asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- todeta, että kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii
kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja
- valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja
heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)
- valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan
- merkitä tiedoksi, että Mäntsälän kunta asettaa lautakuntaan Kellokosken yläkoulua
koskevien asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.
___________
Valt § 112/1.6.2017
Ehdotus Valtuusto päättää
- todeta, että kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii
kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.02.2021

5/2021

89 (101)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja
heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)
- valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan
Päätös
Valtuusto päätti
- kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokoonpanoksi toimikaudekseen seuraavaa:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Valtuusto, 13.05.2019, § 66
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Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Kari Kinnuselle ja Karita Mäensivulle eron kasvatus- ja
sivistyslautakunnan jäsenen ja Katja Nordströmille eron varajäsenen tehtävästä
1.6.2019 lukien
valita Kari Kinnusen ja Karita Mäensivun tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja
sivistyslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
valita Karita Mäensivun tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan
1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
valita Laura Åvallille uuden varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Kari Kinnuselle ja Karita Mäensivulle eron kasvatus- ja
sivistyslautakunnan jäsenen ja Katja Nordströmille eron varajäsenen tehtävästä
1.6.2019 lukien
valita Kinnusen tilalle jäseneksi kasvatus- ja sivistyslautakuntaan 1.6.2019 lukien
jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ville Raevuoren
valita Mäensivun tilalle jäseneksi kasvatus- ja sivistyslautakuntaan 1.6.2019
lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi Aila Koivusen
valita Arto Nätkynmäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Raevuoren tilalle Juha
Lammen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
valita Laura Åvallin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heidi Farénin 1.6.2019
lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 20.05.2019, § 204
Eeva-Liisa Nieminen on pyytänyt eroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen
tehtävästä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Eeva-Liisa Niemiselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan
jäsenen tehtävästä
valita Niemisen tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 10.06.2019, § 93
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Eeva-Liisa Niemiselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan
jäsenen tehtävästä
valita Niemisen tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Eeva-Liisa Niemiselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan
jäsenen tehtävästä
valita Sanna Tuhkusen jäseneksi kasvatus- ja sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
valita Sanna Tuhkusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eeva-Liisa Niemisen.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 69
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
Jussi Salosen varajäseneksi valittu Juuso Lindberg on ilmoittanyt muuttavansa
Tuusulasta, mistä syystä hän on pyytänyt eroa ko. luottamustoimesta.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Juuso Lindbergille eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan varajäsenen
tehtävästä
valita Jussi Saloselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kasvatus- ja
sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 70
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 7 Kassalainan nostaminen, 05.02.2021
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:
n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 71
Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä
asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:
tekninen lautakunta 2.2.2020
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2021
(otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 72
Ilmoitusasiat
Liitteet

1 Kaupat tammikuu 2021, joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä, khall 15.2.20201
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valtioneuvosto
3.2.2021: Helsingin seudun ja valtion välisen maankäytön asumisen ja liikenteen
sopimuksen 2020-2031 MAL-sopimussihteeristön asettamispäätös
Kaartin jääkärirykmentti
9.1.2021: Uudenmaan aluetoimiston kutsuntakertomus 2020
Kauniaisten kaupunginhallitus
25.1.2021: Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien antamien takauksien voimssaolemisen
vahvistaminen
Mäntsälän kunnanhallitus
1.2.2021: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sopimus
aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona
Järvenpään opetus ja kasvatuslautakunta
2.2.2020: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sopimus
aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona
Hämeenlinnan jätelautakunta
28.1.2021: Kiertokapula Oy:n jätetaksan muutokset vuodelle 2022 ja taksan
käsittelyaikataulu
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
1.2.2021: Ympäristösuojelulain 179 §:n mukainen kehotus koskien Urheilupuiston
uimalammen pohjaveden laadun selvittämistä
Rakennusvalvonta
3.2.2021: MRA 67 § mukainen ilmoitus purkamisaikomuksesta kiinteistöllä 858-409-2-
245
Maankäyttö
Kaupat yli 5.000 m², joissa ei ehdoteta etuosto-oikeuden käyttöä tammikuussa 2021
Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta 4.2.2021
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 11.2.2021
HSL hallitus 9.2.2021
HUS hallitus 15.2.2021
Pöytäkirjoja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 25.1.2021
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä, yhtymähallitus 4.2.2021
Päätös
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Merkittiin tiedoksi.
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§ 73
Muut asiat
Ei muita asioita.
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Muutoksenhakukielto
§53, §54, §56, §57, §58, §59, §62, §63, §64, §65, §66, §67, §68, §69, §70, §71, §72, §73
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§55, §60, §61
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle
voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen,
ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181
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Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.
Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.

