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Arto Nätkynmäki, etäyhteys
Kirsi Viitanen, etäyhteys
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Harri Lipasti, kansliapäällikkö
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§ 61
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu
kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset
Keski-Uusimaa -lehdissä.
Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla
olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.
Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:
Jukka Ahlgren
Jerry Airikka
Antti Kaikkonen
Todettiin, että
Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
Jerry Airikan tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu Elina Väänänen
Antti Kaikkosen tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen.
Ehdotus
Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 62
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Aila Koivunen ja Henri Koskela.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Konsernijaosto, § 25,25.05.2020
Kunnanhallitus, § 214,25.05.2020
Kunnanhallitus, § 230,01.06.2020
Valtuusto, § 63, 08.06.2020
§ 63
Osavuosikatsaus I 2020 ja talousarvion 2020 muuttaminen
TUUDno-2020-1193
Konsernijaosto, 25.05.2020, § 25
Liitteet

1 Osavuosikatsaus I 2020, konsj 25.5.2020
Talousjohtaja Markku Vehmas selostaa kokouksessa osavuosikatsauksen
valmistelutilannetta.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja
Konsernijaosto päättää
merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 214
Konsernijaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 25.5.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ottaa asian valtuuston 8.6.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 1.6.2020.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.06.2020, § 230
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
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Liitteet

1 Osavuosikatsaus I 2020, khall 1.6.2020
Talouden toteutuminen
Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtina olivat edelleen kuntastrategian mukaiset
panostukset kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan kasvuun sekä palveluiden ja
palveluverkon kehittämiseen. Kunnassa on käynnissä laaja palveluverkon ja
oppimisympäristöjen kehittäminen ja kunta tekee suunnitelmallisesti toimenpiteitä
(mm. korjaus- ja uusinvestoinnit) sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Vuoden 2020
asuntomessujen valmisteluihin liittyvät kustannukset painottuvat vuodelle 2020.
Kunnan vuodelle 2020 budjetoitu tulos on lähes 4 milj. euroa alijäämäinen osin edellä
kuvattujen panostusten vuoksi.
Kunnan kaikkeen toimintaan vaikutti maaliskuussa Suomeen levinnyt korona-
epidemia. Epidemian johdosta valtioneuvosto ja aluehallintoviranomaiset määräsivät
ja ohjeistivat kuntalaisille ja kunnan palvelutoiminnalle laajoja rajoituksia ja
muutoksia. Hallituksen linjauksia seurattiin ja noudatettiin tarkasti. Keusoten kanssa
yhteistyö oli tiivistä. Toiminta ja henkilöstö sopeutui hyvin haastavaan
poikkeustilanteeseen ja etätyömalli otettiin laajasti käyttöön.
Tammi-huhtikuun toimintatuotot toteutuivat suunniteltua pienempinä.
Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 0,3 milj. euroa.
Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennusteeseen ei tehdä tässä vaiheessa muutoksia
myyntien painottuessa loppuvuoteen. Koronaviruksen aiheuttamat muutokset
toiminnassa näkyvät Sivistyksen toimialueella varhaiskasvatuksen, uimahallin,
museoiden ja iltapäivätoiminnan maksutuotoissa. Sivistyksen toimintatuottoihin
arvioidaan vähennystä noin 600 000 euroa toukokuun loppuun mennessä. Huhtikuun
kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 25,9 %
budjetoidusta.
Kunnan toimintamenot olivat 2,0 milj. euroa (2,4 %) pienemmät edellisvuoteen
verrattuna. Palveluiden ostoissa vähennystä tapahtui mm. sosiaali- ja
terveyspalveluissa (Keusote) 1,1 milj. euroa ja rakennus- ja kunnossapitopalveluissa
1,0 milj. euroa sekä joukkoliikennepalveluissa 0,17 milj. euroa. Lisäksi aineet ja
tarvikkeet toteutuivat 0,3 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Toimintamenot
kasvoivat kiinteistöpalveluissa 0,2 milj. euroa ja henkilöstökuluissa 0,4 milj. euroa.
Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 31,3 % talousarvioon nähden.
Toimintakate toteutui 33,1 % talousarvioon nähden (toteuma v. 2019 33,5 %). Edellä
esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos
Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat alkuvuonna 4,5 milj. euroa. Alkuvuonna
kunnallistekniikan pääpaino oli Rykmentinpuiston asemakaava-alueiden (3 kpl) ja
Lahelanpelto II -alueen rakentamisen aikaisten suunnitelmien muutostöissä. Leudon
talven ansiosta rakennustöitä päästiin jatkamaan pitkälle alkuvuotta. Pohjois-
Tuusulassa painopiste oli Vanhan valtatien saneerauksen ja Nystenintien loppuosan
suunnittelussa. Ison työpanoksen vei asuntomessut väliaikaisen messuinfran
suunnittelussa sekä liitoslupalausunnoissa. Rakennusten investointihankkeista
Kunnantalon väistötilat valmistuivat Tuuskodon sekä Sahankulman 2-vaiheen osalta
(rakennusvalvonnan tilat). Palveluverkon kouluhankkeiden suunnittelut etenivät
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työohjelman mukaisessa aikataulussa.
Kunnan korollisen velan määrä oli huhtikuun lopussa 143,2 milj. euroa. Velan määrä
vastaavana ajankohtana vuonna 2019 oli 107,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei
ollut velkaa raportointikauden lopussa.
Ennuste vuositasolla
Koronaepidemian vaikuttaa olennaisesti tilikauden tulokseen. Epidemian taloudellisen
vaikutusten mittakaava korreloi pitkälti epidemian ja siihen liittyvän epävarmuuden
kestoon. Nykytiedon mukaan kunnat tulevat saamaan valtiolta kompensaatiota
koronamenetysten kattamiseen yli miljardi euroa, mistä 250 milj. euroa tullaan
kohdistamaan suoraan sairaanhoitopiireille. Vielä ei ole tiedossa, että millä
jakoperusteella kompensaatiota jaetaan kunnille.
Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronaepidemian talous- ja
työllisyysvaikutuksiin. Kuntien 2020 verotulojen arvioidaan vähenevän yhteensä tänä
vuonna 547 milj. euroa. Verotulojen menetystä tullaan kompensoimaan kunnille 500
milj. eurolla osana valtionosuutta. Kompensaatio tullaan kuitenkin vähentämään v.
2021 valtionosuudesta. Tuusulalle kirjattiin verotulokompensaatiota 2,9 milj. euroa
maaliskuussa, mikä näkyy valtionosuuden kasvuna. Verotulokompensaation
kokonaismäärä Tuusulan osalta on noin 4,2 milj. euroa vuodelle 2020.
Verotulojen ennusteeseen tehdään Kuntaliiton ennusteen mukainen 13,5 milj. euron
pienennys koronaviruksen vaikutusten vuoksi. Valtionosuuksien ennusteeseen
tehdään n. 4,6 milj. euron lisäys, josta 4,2 milj. euron osuus koskee verotulojen
kompensaatiota. Lisäksi valtionosuus päivitetään lopulliseen valtionosuuspäätökseen,
mikä on n. 0,4 milj. euroa talousarvion määrää suurempi.
Tulopuolella riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Nopeasti
hidastuva talous ja laskusuunnassa oleva rakentaminen lisäävät epävarmuutta
kunnan tontinmyyntitavoitteisiin liittyen. Asuntomessujen tulojen ennustetaan
toteutuvan 480 000 euroa suunniteltua pienempinä johtuen asuntomessujen siirron
aiheuttamasta pääsylippu- ja pysäköintitulojen pienenemisestä.
Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa / kunnanviraston
johto. Keusoten 2019 tilinpäätös ylitti 2,9 milj. eurolla Tuusulan kunnan talousarvioon
varatun kuntaosuuden 112,7 milj. euroa. Keusote ei ole alkuvuonna esittänyt
jäsenkunnille uusia määrärahatarpeita; HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö
on ollut huomattavasti vuotta 2019 alhaisemmalla tasolla kiireettömän hoidon
vähennyttyä koronaepidemian vuoksi. Tuusulan OVK1 ennusteessa arvioidaan
Keusoten kuntaosuuden kasvavan 1 milj. euroa vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden.
Muiden toimintamenojen osalta arvioidaan vähennystä tulevan noin 400 000 euroa
pääosin koulukuljetuskustannusten ja elintarvikekustannusten vähenemisestä.
Kunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 19,2 milj. euroa alijäämäinen (18,3
milj. euroa alijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yhteensä). Talousarvion mukainen
alijäämä oli 4,8 milj. euroa (3,8 milj. euroa alijäämäinen, kunta ja vesihuolto yhteensä).
Määrärahamuutokset
Käyttötalous
Määrärahamuutosten tulosta heikentävä vaikutus on yhteensä 14 257 000 euroa.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
08.06.2020

5/2020

10 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Verotulojen osalta toteutetaan Kuntaliiton 3.4.2020 ennusteen mukainen tuloarvion
muutos, minkä mukaan verotulot toteutuvat - 13 501 000 euroa budjetoitua
pienempinä.
Valtionosuuksiin tehdään + 4 572 000 euron tuloarvion lisäys, mistä 4,2 milj. euron
osuus koskee verotulojen kompensaatiota.
Kunnanviraston johto
menolisäys + 3 900 000 euroa, Keusote kuntayhtymä
menolisäys + 1 368 000 euroa, Kuel-eläkemenoperusteinen maksu kunnassa
työskennelleen sote-henkilöstön osalta
menovähennys - 608 000 euroa, asfalttisopimuksen purku taseesta
käyttötalouden kuluihin
Sivistyksen toimialue
menovähennys - 13 000 euroa, leasingvuokrat, Kirkonkylän koulun keittiön
laitteet
Kasvun ja ympäristön toimialue.
tulovähennys - 480 000 euroa, asuntomessujen siirrosta johtuva pääsylippu- ja
paikoitusmaksujen väheneminen
menolisäys + 18 000 euroa, asiantuntijapalvelut + palkat asuntomessujen
siirrosta johtuen
menolisäys + 183 000 euroa, Rykmentinpuiston alueella olevan Gasumin
maakaasuputken siirron loppuun saattaminen.
Lisäksi kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot ja
määrärahat siirretään Kunnanviraston johdolta/Yleishallinto ja johdon tuki Sivistyksen
toimialueelle valtion erilliseristä seuraavasti.
Kunnanviraston johto
tulovähennys - 2 672 000 euroa Valtion erilliserät, siirto Sivistyksen toimialueelle
menovähennys - 1 653 000 euroa Valtion erilliserät, siirto Sivistyksen
toimialueelle
Sivistyksen toimialue, oppiminen/perusopetus
tulolisäys + 2 614 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon
tuen toimialueelta
menolisäys + 1 599 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja
johdon tuen toimialueelta
Sivistyksen toimialue, varhaiskasvatus/esiopetus
tulolisäys + 58 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon
tuen toimialueelta
menolisäys + 54 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon
tuen toimialueelta
Investoinnit
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Sivistyksen toimialue
määrärahalisäys + 74 000 euroa Kirkonkylän koulun keittiön laitteiden
lunastamiseksi kunnan omistukseen.
Yhteiset palvelut toimialue
määrärahalisäys + 41 000 euroa, työllisyyspalveluiden toimistokalusteet.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2020
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
muuttaa vuoden 2020 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt
määrärahamuutokset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Markku Vehmas ja Virpi Lehmusvaara olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Valtuusto, 08.06.2020, § 63
Liitteet

1 Osavuosikatsaus I 2020, khall 1.6.2020, valt 8.6.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
muuttaa vuoden 2020 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt
määrärahamuutokset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
talouden ohjaus, toimialueet
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Tarkastuslautakunta, § 39,12.05.2020
Kunnanhallitus, § 207,18.05.2020
Tarkastuslautakunta, § 44,26.05.2020
Valtuusto, § 64, 08.06.2020
§ 64
Tilivelvollisten nimeäminen
TUUDno-2020-1062
Tarkastuslautakunta, 12.05.2020, § 39
Liitteet

1 Tilivelvolliset 2020, tarkltk 12.5.2020
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa otettava
kantaa siihen, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Tällöin tilintarkastajan
on myös yksilöitävä ao. tilivelvollinen. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden
määrittelemistä ennakolta, mutta tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on
selkeämpää, jos he tietävät, keitä vastuuvapauslausuma koskee.
Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä ao.
toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia,
mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Tilivelvollisina viranhaltijoina voidaan
pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä
tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita.
Tilivelvollisten viranhaltijoiden määritteleminen kuuluu valtuustolle, joka päättää
asiasta tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Tarkastuslautakunta kuulee
kunnanhallitusta ja tilintarkastajaa ennen valtuustolle tehtävää ehdotusta.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
merkitä tiedoksi luonnoksen tilivelvollisten luetteloksi v. 2020 ja pyytää siitä
kommentit kunnanhallitukselta ja tilintarkastajalta.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti
merkitä tiedoksi luonnoksen tilivelvollisten luetteloksi v. 2020 ja pyytää siitä
kommentit kunnanhallitukselta.
Lisäksi tarkastuslautakunta totesi, että esitys on käynyt tilintarkastajilla
kommentoitavana, eikä heillä ollut kommentoitavaa.

Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 207
Liitteet

1 Tilivelvolliset 2020, khall 18.5.2020
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Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
todeta, ettei sillä ole huomautettavaa luonnoksesta tilivelvollisten luetteloksi v.
2020.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 26.05.2020, § 44
Liitteet

1 Tilivelvolliset 2020, khall 18.5.2020, tarkltk 26.5.2020
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä tilivelvollisten luettelon v. 2020 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 08.06.2020, § 64
Liitteet

1 Tilivelvolliset 2020, khall 18.5.2020, tarkltk 26.5.2020, valt 8.6.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä tilivelvollisten luettelon v. 2020 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
talouden ohjaus, toimialueet, tarkastuslautakunta
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Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, § 8,14.04.2020
Kunnanhallitus, § 149,20.04.2020
Kunnanhallitus, § 217,25.05.2020
Kunnanhallitus, § 237,01.06.2020
Valtuusto, § 65, 08.06.2020
§ 65
Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen ja myynti
TUUDno-2020-678
Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, 14.04.2020, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Tuusulan kunnalla on merkittävä määrä omaisuutta, jonka kehittäminen ja realisointi
on perusteltua kunnan strategian ja kasvuinvestointien toteuttamisen,
perustehtävään keskittymisen sekä käyttötalouden tervehdyttämisen näkökulmasta.
Palveluverkkoinvestointien toteuttaminen taloudellisen kantokyvyn puitteissa
edellyttää pääomien vapauttamista kunnan nykyisistä kiinteistöomistuksista sekä
kiinteistöjen ylläpitokulujen tiukkaa hallintaa.
Tuusulan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 Kasvun ja talouden
hallintaohjelman. Ohjelmassa linjattiin vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämisestä
siten, että tavoitteena on saavuttaa kiinteistöistä yhteensä vähintään 10 milj. euron
myyntitulot vuosina 2020-2026. Vajaakäyttöisistä kiinteistöistä tehdään suunnitelma,
joka tuodaan erikseen päätöksentekoon. Alkuvuoden 2020 aikana valmisteltu
suunnitelma tuodaan päätöskäsittelyyn. Suunnitelma sisältää toimenpide-ehdotukset
26 kohteen kehittämis- ja/tai myyntitoimenpiteiksi.
Ehdotus
Valtuustoasiain valmistelukunta päättää
antaa tarvittavat linjaukset jatkovalmistelua varten.
Päätös
Valtuustoasiain valmistelutoimikunta
keskusteli jatkolinjauksista ja merkitsi asian tiedoksi
Markku Vehmas, Asko Honkanen ja Hannu Kantola olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Kunnanhallitus, 20.04.2020, § 149
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas, Hannu Kantola, Vilma Karjalainen
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markku.vehmas@tuusula.fi, hannu.kantola@tuusula.fi, vilma.karjalainen@tuusula.fi
talousjohtaja, kiinteistökehityspäällikkö, kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja realisointisuunnitelma, khall 20.4.2020
Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja myyntitoimenpiteiden suunnitelmaan on
tehty täsmennyksiä, ja päivitetty lista sisältää toimenpide-ehdotukset 28 kohdetta
koskien. Suunnitelman hyväksyminen antaa raamit kiinteistöjen kaavoituksellisten
toimenpiteiden sekä myyntiä tukevien toimenpiteiden edistämiseksi. Mahdollisista
realisoinneista tehdään erillispäätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä oheisen vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja
realisointisuunnitelman.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 217
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ottaa asian valtuuston 8.6.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 1.6.2020.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.06.2020, § 237
Valmistelijat / lisätiedot:
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Markku Vehmas, Hannu Kantola, Vilma Karjalainen
markku.vehmas@tuusula.fi, hannu.kantola@tuusula.fi, vilma.karjalainen@tuusula.fi
talousjohtaja, kiinteistökehityspäällikkö, kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Vajaakäyttöiset kiinteistöt, kehittämis- ja realisointisuunnitelma, khall 1.6.2020
Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja myyntitoimenpiteiden suunnitelmaan on
tehty lisätäsmennyksiä kunnanhallituksen kokouksessa 20.4.2020 saadun palautteen
perusteella. Päivitetty lista sisältää toimenpide-ehdotukset 29 kohdetta koskien.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä oheisen vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja
realisointisuunnitelman.
Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Karita Mäensivu esitti, että Purolan
nuorisotalo poistetaan suunnitelmasta. Esitys raukesi kannattamattomana.
Pekka Heikkinen Pentti Mattilan ja Tuija Reinikaisen kannattamana esitti, että asia
jätetään pöydälle kolmeksi kuukaudeksi.
Koska oli tehty kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle, oli asian käsittely
ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen,
että ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne,
jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Heikkilä, Huuhtanen, Lappalainen,
Mäki-Kuhna, Riola, Salmi, Peltonen, Salonen ja Lindberg), 3 ei-ääntä (Heikkinen, Mattila
ja Reinikainen) ja 1 (Mäensivu) äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että asia
käsitellään tässä kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä oheisen vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja
realisointisuunnitelman.
Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

Valtuusto, 08.06.2020, § 65
Liitteet
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1 Vajaakäyttöiset kiinteistöt, kehittämis- ja realisointisuunnitelma, khall 1.6.2020, valt
8.6.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

hyväksyä oheisen vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja
realisointisuunnitelman.

Puheenjohtajan avattua keskustelun Liisa Palvas Margita Winqvistin ja Matti Alangon
kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:
"Kehitettävät kiinteistöt II – asemakaavaan mahdollisesti sisällytettävät kohteet Kori 2.
Lähimetsät ovat tulleet esille useissa eri yhteyksissä viime viikkojen aikana. Lähimetsä-
termiä tuodaan tutuksi myös Tuusulan kunnan nettisivuilla, jonne on luotu Tuusulan
lähimetsät-sivusto esitteineen. Tuusula on kuntastrategian mukaisesti lisäämässä
luonnon vaikutusta kuntalaisten elämään ”Lähellä oleva luonto lisää onnellisuutta.
Huolehdimme, että Tuusulan kaunis luonto voi hyvin”. Mitä siis on lähimetsä? Tässä
yksi kuvaus kopioituna Jyväskylän kaupungin sivuilta: "Lähimetsällä tarkoitetaan
sellaista metsäaluetta, joka saattaa sijaita juuri sinun asuinkiinteistösi vieressä.
Lähimetsät ovat pääasiassa asemakaava-alueella asuinalueiden läheisyydessä
sijaitsevia puistomaisia metsiä. Yleensä ensimmäinen metsäkuvio tontin takana on
lähimetsää. Lähimetsän jälkeen isompi metsäalue vaihtuu useimmiten ulkoilu- ja
virkistysmetsäksi. Pienemmillä kaistaleilla ja asutuksen välissä koko metsäalue on
luokiteltu lähimetsäksi.” Siksipä on surullista löytää suunnitelmista kohde, joka
edustaa vahvasti lähimetsä-statusta. Keravanjoen rannalla oleva alue Riviera -
Kellokosken rantasauna suunniteltuna alueena (8000 m2 + n. 8000 m2 UV-aluetta)
kattaa ison palan jokivartta sisältäen yleisen uimarannan ja kuntopolun metsäisessä
ympäristössä. Hinnaksi on arvioitu 1 m€ kaavoitettuna. Tuottoarvio huomioiden huoli
alueen kaavoituksesta ja myynnistä asuinrakentamiseen on perusteltu, vaikka alueen
hintaa ja myyntiä arvioidaan kaavoituksen jälkeen. Esitän muutoksena pykälään ja
suunnitelmaan, että kohde poistetaan Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen ja
myynti -listalta perustuen lähimetsä-statukseen, alueen virkistysarvoon ja -käyttöön ja
erityisasemaan yhtenä niistä Keravanjokivarren alueista, joka on kuntalaisten
käytettävissä."
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, on asia ratkaistava
äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat
pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Palvaksen tekemää
muutosesitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä
jaa-äänen antoivat Pasi Huuhtanen, Janne Mellin, Päivö Kuusisto, Johanna
Sipiläinen, Tommi Partanen, Elina Väänänen, Mika Mäki-Kuhna, Jouko Riola, Satu
Heikkilä, Petra Kela, Ilmari Sjöblom, Kim Kiuru, Emmi Sirniö, Lilli Salmi, Sanna
Kervinen, Kari Kinnunen, Aarno Järvinen, Jorma Sulander, Arto Nätkynmäki, Ulla
Palomäki, Laura Åvall, Jere Pulska, Henri Koskela, Arto Lindberg, Jani Peltonen,
Ruut Sjöblom, Sami Tamminen, Ulla Rosenqvist
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ei-äänen antoivat Matti Alanko, Margita Winqvist, Markus Meckelborg, Liisa
Palvas, Aila Koivunen, Anu Åberg, Kati Lepojärvi, Kirsi Viitanen, Ilona Toivanen,
Jussi Salonen, Anna Yltävä, Taina Ketvel, Elisa Laitila, Sanna Tuhkunen, Ari
Nyman, Eeva-Liisa Nieminen, Kari Friman, Lea Ahonen, Raimo Stenvall, Monica
Avellan
tyhjän äänen antoivat Karita Mäensivu, Seppo Noro, Pekka Heikkinen.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 jaa-ääntä, 20 ei-ääntä ja 3 tyhjää ääntä.
Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi.
Päätös
Valtuusto päätti
hyväksyä oheisen vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja
realisointisuunnitelman.
Liisa Palvas, Margita Winqvist, Kari Friman, Anna Yltävä ja Matti Alanko ilmoittivat
päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Me allekirjoittaneet jätämme eriävän mielipiteen valtuuston kokouksessa 8.6.2020
tehtyyn päätökseen, perusteena muutosesityksessä esille tuodut seikat:
Lähimetsät ovat tulleet esille useissa eri yhteyksissä viime viikkojen aikana. Lähimetsä-
termiä tuodaan tutuksi myös Tuusulan kunnan nettisivuilla, jonne on luotu Tuusulan
lähimetsät-sivusto esitteineen. Tuusula on kuntastrategian mukaisesti lisäämässä
luonnon vaikutusta kuntalaisten elämään ”Lähellä oleva luonto lisää onnellisuutta.
Huolehdimme, että Tuusulan kaunis luonto voi hyvin”.
Mitä siis on lähimetsä? Tässä yksi kuvaus kopioituna Jyväskylän kaupungin sivuilta:
"Lähimetsällä tarkoitetaan sellaista metsäaluetta, joka saattaa sijaita juuri sinun
asuinkiinteistösi vieressä. Lähimetsät ovat pääasiassa asemakaava-alueella
asuinalueiden läheisyydessä sijaitsevia puistomaisia metsiä. Yleensä ensimmäinen
metsäkuvio tontin takana on lähimetsää. Lähimetsän jälkeen isompi metsäalue
vaihtuu useimmiten ulkoilu- ja virkistysmetsäksi. Pienemmillä kaistaleilla ja asutuksen
välissä koko metsäalue on luokiteltu lähimetsäksi.”
Siksipä on surullista löytää suunnitelmista kohde, joka edustaa vahvasti lähimetsä-
statusta. Keravanjoen rannalla oleva alue Riviera - Kellokosken rantasauna
suunniteltuna alueena (8000 m2 + n. 8000 m2 UV-aluetta) kattaa ison palan jokivartta
sisältäen yleisen uimarannan ja kuntopolun metsäisessä ympäristössä. Hinnaksi on
arvioitu 1 m€ kaavoitettuna. Tuottoarvio huomioiden huoli alueen kaavoituksesta ja
myynnistä asuinrakentamiseen on perusteltu, vaikka alueen hintaa ja myyntiä
arvioidaan kaavoituksen jälkeen.
Esitän muutoksena pykälään ja suunnitelmaan, että kohde poistetaan
Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen ja myynti -listalta perustuen lähimetsä-
statukseen, alueen virkistysarvoon ja -käyttöön ja erityisasemaan yhtenä niistä
Keravanjokivarren alueista, joka on kuntalaisten käytettävissä."
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Eeva-Liisa Nieminen ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki-hanke pohtii kiertotalouden lisäämistä
osaksi rakentamista ja siihen liittyen kaavoitusta.
Tämän ajattelun mukaisesti pyritään löytämään ratkaisuja kestävän kehityksen
vastaiseen menettelyyn, jossa vanha puretaan ja rakennetaan kokonaan uusi
rakennus tai alue.
Kehitettävien kiinteistöjen listan kohteiden kehityspolku nojaa monestikin
ajatuskulkuun ja menettelytapaan ”purkaminen ja uudelleen rakentaminen”. Kestävän
kehityksen ja kiertotalouden mukaista olisi rakennuksien elinkaaren pidentäminen
rakennuksia muuntamalla ja kunnostamalla.
Rivieeran ja rantasaunan kohdalla kysymys voisi olla tästä. Ne ovat kellokoskelaisten
virkistysympäristö, joka sisältää asukkaille tärkeitä mahdollisuuksia ja elementtejä.
Niinpä aluetta ei tule sijoittaa purkamisputkeen, vaan pohtia, miten olemassa oleva
ranta ja rantasauna voitaisiin säilyttää käytössä vaikkapa ottamalla erilliseen
tarkasteluun rantasaunan kunnostaminen luomalla sille lisäarvoa laadukkaana
kuntalaisten käytössä olevana keitaana.
Rakennettu piha- ja kulttuuriympäristö ovat säilyttämisen ja inventoinnin arvoista.
Kaavoituksen tulee pyrkiä neitseellisen maan ja luonnon säästämiseen. Tällöin
kaavoituksen alta ei tulisi tuhota koskematonta arvokasta luontoa, vaan pyrkiä
löytämään paikkoja, joissa luonto on jo kulutettu.
Vaihtoehtona uuden asutuksen kaavoittamiseen tulee tarjota ratkaisu, jossa
kuntalaisten yhteisessä käytössä oleva alue säilyy, ja sitä kunnostetaan ja ehostetaan."
Tiedoksi
talouden ohjaus, kasvu ja ympäristö
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Kunnanhallitus, § 216,25.05.2020
Valtuusto, § 66, 08.06.2020
§ 66
Asuntomessuilla v. 2020 arvonnassa luovutettava omakotitontti 858-21-6423-5, Peltokaari
TUUDno-2020-1167
Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 216
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Hämäläinen, Harri Lipasti
paivi.hamalainen@tuusula.fi, harri.lipasti@tuusula.fi
maankäyttöpäällikkö, kansliapäällikkö
Tuusulan kunta järjestää asuntomessuilla kävijöiden kesken Jokelan Peltokaaren
asemakaava-alueella sijaitsevan omakotitontin arvonnan. Tavoitteena on tehdä
Tuusulan kunnan tonttitarjontaa tunnetuksi messuvieraille ja kerätä yhteistietoja
Tuusulan omakotitonteista kiinnostuneilta henkilöiltä. Saatuja markkinointiluvan
antaneita yhteystietoja voi kunnan viestintä hyödyntää jälkimarkkinoinnissaan
messujen jälkeen.
Arvottavan tontin arpajaisveron (30% lahjan arvosta) ja muista verottajan lahjaan
mahdollisesti määräämistä veroseuraamuksista vastaa kunta. Tontti luovutetaan
ilman rakentamisvelvoitetta, eikä sen edelleen luovuttamista kunnan puolesta
rajoiteta. Luovutuksen saajalta ei peritä luovutuksen yhteydessä
kiinteistönmuodostusmaksua 1008 € eikä kaupanvahvistuskuluja 120 €. Veroista ja
muista kuluista kertyy tontin myyntihinnan lisäksi noin 10 000 € ja ne maksaa kunta.
Arvottavan tontin kiinteistötunnus on 858-21-6423-5, pinta-ala 697 m2 ja

rakennusoikeus 139 k-m2. Valtuuston päättämä myyntihinta 31.275,00 €.
Arvonnan toteuttamisen käytännön järjestelyistä ja sääntöjen laatimisesta vastaa
kunnan yhteiset palvelut, viestintä ja kunnan asuntomessuorganisaatio.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
toteuttaa Tuusulan asuntomessuilla 2020 tonttiarvonnan, jonka käytännön
järjestelyistä vastaa kunnan viestintä ja kunnan asuntomessuorganisaatio.
Arvonnan edellytyksenä on, että asuntomessut järjestetään.
lahjoittaa arpajaisvoittona kiinteistön 858-21-6423-5.
lahjoittaa kiinteistön voittajalle ilman rakentamisvelvoitetta ja
edelleenluovutusrajoitetta.
että, kunta maksaa arpajaisveron ja verottajan muut mahdolliset lahjoituksesta
aiheutuvat veroseuraamukset, kaupanvahvistusmaksun sekä
kiinteistönmuodostamiskulut.
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valtuuttaa kansliapäällikön kunnan taholta hyväksymään arvonnan tarkemmat
säännöt ja muut arvontaan liittyvät yksityiskohdat.
valtuuttaa maankäyttöpäällikön luovuttamaan tontin vastikkeetta voittajalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 08.06.2020, § 66
Ehdotus
Valtuusto päättää
toteuttaa Tuusulan asuntomessuilla 2020 tonttiarvonnan, jonka käytännön
järjestelyistä vastaa kunnan viestintä ja kunnan asuntomessuorganisaatio.
Arvonnan edellytyksenä on, että asuntomessut järjestetään.
lahjoittaa arpajaisvoittona kiinteistön 858-21-6423-5.
lahjoittaa kiinteistön voittajalle ilman rakentamisvelvoitetta ja
edelleenluovutusrajoitetta.
että, kunta maksaa arpajaisveron ja verottajan muut mahdolliset lahjoituksesta
aiheutuvat veroseuraamukset, kaupanvahvistusmaksun sekä
kiinteistönmuodostamiskulut.
valtuuttaa kansliapäällikön kunnan taholta hyväksymään arvonnan tarkemmat
säännöt ja muut arvontaan liittyvät yksityiskohdat.
valtuuttaa maankäyttöpäällikön luovuttamaan tontin vastikkeetta voittajalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
maankäyttö, viestintä, asuntomessuorganisaatio
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Kunnanhallitus, § 218,25.05.2020
Valtuusto, § 67, 08.06.2020
§ 67
Avain Yhtiöt Oy, esisopimus ja tonttien myynti, Suutarintie
TUUDno-2020-1161
Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Palkki
tuija.palkki@tuusula.fi
maankäyttöinsinööri
Liitteet

1 Avain Yhtiöt Oy, sijaintikartta, khall 18.5.2020
2 Avain Yhtiöt Oy, esisopimusluonnos, khall 18.5.2020
Avain Yhtiöt Oy:n kanssa on neuvoteltu kolmen tontin myynnistä Suutarintien
asemakaava-alueelta. Tonteista tehdään aluksi esisopimus vuoden 2020 loppuun
mennessä ja lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan, kun Avain Yhtiöt Oy on saanut
hyväksytyn ARA:n osapäätöksen tonteista ja pysäköintitalosta ostettavien
pysäköintipaikkojen kokonaishinta on selvillä. Myytävät tontit muodostuvat
seuraavista määräaloista: kiinteistöistä 858-402-13-10 noin 3.219 m² ja 858-401-5-9
noin 2.138 m² ja 858-401-5-424 noin 305 m².
Tonttien asemakaavamerkintä on AK-47. Tontilla nro 1 on asemakaavan mukaan
rakennusoikeutta 3 250 k-m² + li 250 k-m², tontilla nro 3 on asemakaavan mukaan
rakennusoikeutta 3 250 k-m² ja tontilla nro 6 on asemakaavan mukaan
rakennusoikeutta 3 350 k-m².
Tontti nro 1 myydään Ara-tuotantoon Aran vahvistamalla enimmäistonttihinnalla, jota
on korotettu 15 % keskustalisällä, tontin kauppahinta on 656.250,00 euroa (187,5 €/k-
m²), tontin nro 3 kauppahinta on 1.105.000,00 euroa ja tontin nro 6 kauppahinta on
1.139.000,00 euroa (340 €/k-m²).
Myyntihinnat perustuvat ulkopuolisen arvioitsijan kiinteistöarvioon,
valtiontukisäännökset on huomioitu myynnissä.
Lopullisen kauppakirjan yhteydessä Avain Yhtiöt Oy:lle myydään myös määräosa LPY-
1 pysäköintitalon tontista nro 1 korttelissa 8069. LPY-1 tontin hinta on 20.868 euroa (6
€/m²), myytävän määräosan lopullinen kauppahinta määräytyy edellä mainitusta
hinnasta ostettavien määräosuuksien perusteella, jotka määräytyvät asemakaavan
edellyttämien pysäköintipaikkojen tarpeen mukaan. Pysäköintitalo rakennutetaan
yhdessä ja kukin osapuoli toteuttaa osuutensa pysäköintitalosta omaan taseeseen.
Kiinteistöön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia määritellään myöhemmin laadittavalla
hallinnanjakosopimuksella.
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Ostajan on toteutettava yksi tonteista (tontti nro 1, 3250 k-m²) valtion pitkän
korkotuen vuokra-asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntoina, yksi tonteista
vapaarahoitteisena myyntituotantona ja yksi tonteista vapaarahoitteisena
vuokratuotantona, takauslainahankkeena tai 10 vuoden korkotukilainahankkeena.
Kauppahinta suoritetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä maksetaan 30 päivän
kuluessa esisopimuksen allekirjoittamisesta. 2. erä maksetaan 30 päivän kuluessa
lopullisen kauppakirjan allekirjoittamisesta.
Kauppahinnan lisäksi ostajalta peritään kiinteistönmuodostusmaksut taksan
mukaisesti, kaupanvahvistajan kulut 2 x 120,00 e sekä kuntakehityslautakunnan
hyväksymän voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset tonttijaon muuttamisesta
aiheutuneet kustannukset.
Koska sopimuksen myyntihinnoille ei ole kunnanvaltuuston hintapäätöstä on
sopimuksen hyväksymisen päätösvalta kunnanvaltuustolla.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

---

että Tuusulan kunta myy Avain Yhtiöt Oy:lle omaan tai perustetun/perustettavan
yhtiön/yhtiöiden lukuun yhteensä noin 5662 m²:n suuruiset määräalat
kiinteistöistä 858-402-13-10 ja 858-401-5-9 ja 858-401-5-424 yhteensä
2.900.250,00 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan esisopimuksen
mukaisin ehdoin
oikeuttaa esisopimuksen allekirjoittajien tarvittaessa tekemään esisopimukseen
pieniä /teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen
esisopimuksen
että esisopimus on allekirjoitettava 31.12.2020 mennessä tai tämä päätös
raukeaa
oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopulliseen kauppakirjaan pieniä,
teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään esisopimuksen
mukaisen lopullisen kauppakirjan, joka allekirjoitetaan viimeistään kahden
vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoittamisesta.

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen Tuija Reinikaisen, Pentti
Mattilan ja Satu Heikkilän kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:
"Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
että Tuusulan kunta myy Avain Yhtiöt Oy:lle omaan tai perustetun/perustettavan
yhtiön/yhtiöiden lukuun yhteensä noin 5662 m²:n suuruiset määräalat
kiinteistöistä 858-402-13-10 ja 858-401-5-9 ja 858-401-5-424 yhteensä
2.900.250,00 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan esisopimuksen
mukaisin ehdoin kuitenkin siten, että esisopimuksen kohdassa 4.14 Pysäköinti
Avaimen hankkeen pysäköinti toteutetaan ensi vaiheessa korttelin 8069 LPY-
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tontilla nykyisillä olemassa olevilla pintapysäköintipaikoilla (nyt 81 autopaikkaa)
ja että 4.14 tarkoitettu pysäköintitalo rakennetaan, kun sille on ns lähikorttelin
(entinen hallintorakennuksen tontti ja Koskensillantien länsipuoli) kaavoituksen
saatua lainvoiman todellinen tarve ja että tämän rakentamiseen Avain/Avaimen
hankkeessa oleva asunto-osakeyhtiöt sitoutuvat esisopimuksen ja
kauppakirjojen allekirjoittamisen yhteydessä
oikeuttaa esisopimuksen allekirjoittajien tarvittaessa tekemään esisopimukseen
pieniä /teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen
esisopimuksen
että esisopimus on allekirjoitettava 31.12.2020 mennessä tai tämä päätös
raukeaa
oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopulliseen kauppakirjaan
pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään
esisopimuksen mukaisen lopullisen kauppakirjan, joka allekirjoitetaan
viimeistään kahden vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoittamisesta.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, oli asia ratkaistava äänestämällä.
Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat
pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Salosen tekemää
muutosesitystä, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä
(Heikkinen, Huuhtanen, Lappalainen, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Riola, Salmi, Peltonen ja
Lindberg) ja 4 ei-ääntä (Heikkilä, Mattila, Reinikainen ja Salonen). Puheenjohtaja totesi,
että pohjaehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 9-4.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
että Tuusulan kunta myy Avain Yhtiöt Oy:lle omaan tai perustetun/perustettavan
yhtiön/yhtiöiden lukuun yhteensä noin 5662 m²:n suuruiset määräalat
kiinteistöistä 858-402-13-10 ja 858-401-5-9 ja 858-401-5-424 yhteensä
2.900.250,00 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan esisopimuksen
mukaisin ehdoin
oikeuttaa esisopimuksen allekirjoittajien tarvittaessa tekemään esisopimukseen
pieniä /teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen
esisopimuksen
että esisopimus on allekirjoitettava 31.12.2020 mennessä tai tämä päätös
raukeaa
oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopulliseen kauppakirjaan pieniä,
teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään esisopimuksen
mukaisen lopullisen kauppakirjan, joka allekirjoitetaan viimeistään kahden
vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoittamisesta.
Jussi Salonen ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Pysäköintitalon rakentaminen 413 autolle on tarpeetonta tässä vaiheessa
tonttikauppojen mahdollistamiseksi. Pysäköintitalotontilla on jo nyt 81 autopaikkaa
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valmiina. Avain Yhtiöt Oy:n kolmelle tontille rakennettavien asuintalojen autopaikoista
rakennettavaksi esitettävään pysäköintitaloon tulisi noin 77 autopaikkaa, mikä on
vähemmän kuin jo nyt olemassa olevat paikat.
Siksi päätös olisi ollut tehtävä siten, että esisopimuksen kohdassa 4.14 Pysäköinti
Avaimen hankkeen pysäköinti toteutetaan ensi vaiheessa korttelin 8069 LPY-tontilla
nykyisillä olemassa olevilla pintapysäköintipaikoilla (nyt 81 autopaikkaa) ja että 4.14
tarkoitettu pysäköintitalo rakennetaan, kun sille on ns lähikorttelin (entinen
hallintorakennuksen tontti ja Koskensillantien länsipuoli) kaavoituksen saatua
lainvoiman todellinen tarve ja että tämän rakentamiseen Avain/Avaimen hankkeessa
oleva asunto-osakeyhtiöt sitoutuvat esisopimuksen ja kauppakirjojen
allekirjoittamisen yhteydessä."
Asko Honkanen ja Markku Vehmas olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Valtuusto, 08.06.2020, § 67
Liitteet

1 Avain Yhtiöt Oy, sijaintikartta, khall 18.5.2020, valt 8.6.2020
2 Avain Yhtiöt Oy, esisopimusluonnos, khall 18.5.2020, valt 8.6.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

että Tuusulan kunta myy Avain Yhtiöt Oy:lle omaan tai perustetun/perustettavan
yhtiön/yhtiöiden lukuun yhteensä noin 5662 m²:n suuruiset määräalat
kiinteistöistä 858-402-13-10 ja 858-401-5-9 ja 858-401-5-424 yhteensä
2.900.250,00 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan esisopimuksen
mukaisin ehdoin
oikeuttaa esisopimuksen allekirjoittajien tarvittaessa tekemään esisopimukseen
pieniä /teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen
esisopimuksen
että esisopimus on allekirjoitettava 31.12.2020 mennessä tai tämä päätös
raukeaa
oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopulliseen kauppakirjaan pieniä,
teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään esisopimuksen
mukaisen lopullisen kauppakirjan, joka allekirjoitetaan viimeistään kahden
vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoittamisesta.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Jussi Salonen Anu Åbergin, Satu Heikkilän,
Anna Yltävän, Markus Meckelborgin, Margita Winqvistin ja Matti Alangon
kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:
"Valtuusto päättää,
että Tuusulan kunta myy Avain Yhtiöt Oy:lle omaan tai perustetun/perustettavan
yhtiön/yhtiöiden lukuun yhteensä noin 5662 m²:n suuruiset määräalat
kiinteistöistä 858-402-13-10 ja 858-401-5-9 ja 858-401-5-424 yhteensä
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2.900.250,00 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan esisopimuksen
mukaisin ehdoin kuitenkin siten, että esisopimuksen kohdassa 4.14 Pysäköinti
Avaimen hankkeen pysäköinti toteutetaan ensi vaiheessa korttelin 8069 LPY-
tontilla nykyisillä olemassa olevilla pintapysäköintipaikoilla (nyt 81 autopaikkaa)
ja että 4.14 tarkoitettu pysäköintitalo rakennetaan, kun sille on ns lähikorttelin
(entinen hallintorakennuksen tontti ja Koskensillantien länsipuoli) kaavoituksen
saatua lainvoiman todellinen tarve ja että tämän rakentamiseen Avain/Avaimen
hankkeessa oleva asunto-osakeyhtiöt sitoutuvat esisopimuksen ja
kauppakirjojen allekirjoittamisen yhteydessä
oikeuttaa esisopimuksen allekirjoittajien tarvittaessa tekemään esisopimukseen
pieniä /teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen
esisopimuksen
että esisopimus on allekirjoitettava 31.12.2020 mennessä tai tämä päätös
raukeaa
oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopulliseen kauppakirjaan
pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään
esisopimuksen mukaisen lopullisen kauppakirjan, joka allekirjoitetaan
viimeistään kahden vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoittamisesta."
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, on asia ratkaistava
äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat
pohjaehdotuksen hyväksymistä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Salosen
tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä
jaa-äänen antoivat Pasi Huuhtanen, Jorma Sulander, Päivö Kuusisto, Margita
Winqvist, Mika Mäki-Kuhna, Sanna Tuhkunen, Pekka Heikkinen, Aila Koivunen,
Kim Kiuru, Kari Kinnunen, Aarno Järvinen, Elina Väänänen, Jouko Riola, Seppo
Noro, Johanna Sipiläinen, Janne Mellin, Jere Pulska, Ulla Palomäki, Ilmari Sjöblom,
Petra Kela, Tommi Partanen, Sanna Kervinen, Laura Åvall, Emmi Sirniö, Henri
Koskela, Karita Mäensivu, Ilona Toivanen, Lilli Salmi, Arto Nätkynmäki, Arto
Lindberg, Jani Peltonen, Kari Friman, Ruut Sjöblom, Sami Tamminen
ei-äänen antoivat Matti Alanko, Anu Åberg, Anna Yltävä, Ulla Rosenqvist, Satu
Heikkilä, Jussi Salonen, Markus Meckelborg, Kati Lepojärvi, Taina Ketvel, Elisa
Laitila, Liisa Palvas, Ari Nyman, Eeva-Liisa Nieminen, Lea Ahonen, Monica Avellan,
Raimo Stenvall, Kirsi Viitanen.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 jaa-ääntä ja 17 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi
pohjaehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi.
Päätös
Valtuusto päätti
että Tuusulan kunta myy Avain Yhtiöt Oy:lle omaan tai perustetun/perustettavan
yhtiön/yhtiöiden lukuun yhteensä noin 5662 m²:n suuruiset määräalat
kiinteistöistä 858-402-13-10 ja 858-401-5-9 ja 858-401-5-424 yhteensä
2.900.250,00 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan esisopimuksen
mukaisin ehdoin
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oikeuttaa esisopimuksen allekirjoittajien tarvittaessa tekemään esisopimukseen
pieniä /teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen
esisopimuksen
että esisopimus on allekirjoitettava 31.12.2020 mennessä tai tämä päätös
raukeaa
oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopulliseen kauppakirjaan pieniä,
teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään esisopimuksen
mukaisen lopullisen kauppakirjan, joka allekirjoitetaan viimeistään kahden
vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoittamisesta.
Jussi Salonen, Anu Åberg, Eeva-Liisa Nieminen, Kati Lepojärvi, Anna Yltävä ja Markus
Meckelborg ilmoittivat päätöksestä eriävän mielipiteen.
Eeva-Liisa Niemisen eriävä mielipide:
"Mielestäni kunnan ei tule lähteä rakentamaan tässä tilanteessa tulevaisuuden
epävarmojen suunnitelmiin nojautuvia lisäpaikkoja.
Pysäköintitalo vaikuttaa massiivisen suurelle. Se on kaukana kauppakeskuksesta ja
linja-autoasemasta. Samoin sen laatikkomainen rakenne tuntuu hallitsevalta Hyrylän
parhaalla paikalla ja jopa vaikealle autojen ja ihmisten kululle. Siitä myös puuttuu
kokonaan pyöräparkki.
Suunnitelma tarpeettomasti lukitsee Hyrylän keskustan tulevaa suunnittelua ja sitoo
hallitsemattomiin riskeihin. KPMG:n 71-sivuisesta selvityksestä herää huoli, että jos
tarvitaan näin monta sivua sopimuksen kirjaamiseen, niin miten kukaan voi tietää,
mitä lopulta sovitaan ja saadaan. Jääkö kunnalle lopulta käsiin kallis kolossi ja tyhjät
paikat?
Tässä vaiheessa riittäisi, että Avain-yhtiöt rakentaa omat paikkansa. Toki olisi hyvä,
että yhden kolossaalisen laatikkorakennelman sijaan, rakennettaisiin pienempiä
vaikkapa ympyrälieriön muotoisia torneja. Ensin yksi, ja myöhemmin tarpeen tullen
samanlaisia lisää. Jumbon lähellä on hyvin tyylikkäitä tämän muotoisia parkkitaloja."
Jussi Salosen eriävä mielipide:
"Pysäköintitalon rakentaminen 413 autolle on tarpeetonta tässä vaiheessa
tonttikauppojen mahdollistamiseksi. Pysäköintitalotontilla on jo nyt 81 autopaikkaa
valmiina. Avain Yhtiöt Oy:n kolmelle tontille rakennettavien asuintalojen autopaikoista
rakennettavaksi esitettävään pysäköintitaloon tulisi noin 77 autopaikkaa, mikä on
vähemmän kuin jo nyt olemassa olevat paikat.
Siksi päätös olisi ollut tehtävä siten, että esisopimuksen kohdassa 4.14 Pysäköinti
Avaimen hankkeen pysäköinti toteutetaan ensi vaiheessa korttelin 8069 LPY-tontilla
nykyisillä olemassa olevilla pintapysäköintipaikoilla (nyt 81 autopaikkaa) ja että 4.14
tarkoitettu pysäköintitalo rakennetaan, kun sille on ns lähikorttelin (entinen
hallintorakennuksen tontti ja Koskensillantien länsipuoli) kaavoituksen saatua
lainvoiman todellinen tarve ja että tämän rakentamiseen Avain/Avaimen hankkeessa
oleva asunto-osakeyhtiöt sitoutuvat esisopimuksen ja kauppakirjojen
allekirjoittamisen yhteydessä.
Avain yhtiöiden kaupan ehdoksi esitettyä pysäköintitalon rakentamista (pykälä 68
Pysäköintitalon rakentamisen rahoittaminen) ja sille tulevaa 280-290 Tuusulan
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kunnalle tulevaa autopaikkaa perustellaan viereisen tulevan ns kunnantalon korttelin
rakentamisen tehostamisella. Esitetty laskelma (Pysäköintitalon rahoittamistarve, khall
25.5.2020, valt 8.6.2020) , jossa todetaan kunnan maanmyyntitulojen kasvavan 6,8 –
8,0 miljoonaa euroa, on virheellinen.
1
Laskelmassa ei ole otettu huomioon, että tästä noin 13.000 m2 korttelialueesta kunta
omistaa hieman yli puolet eli noin 55% ja yksityiset maanomistajat 45%). Näin ollen
kaavoituksesta tuleva arvonnousu jakaantuu maapoliittisen ohjelman mukaisesti
myös yksityisille maanomistajille siten, että esitetyn 6,8 – 8,0 miljoonan euron kunnan
saamien maanmyyntitulojen sijasta luku on 5,3 – 6,1 miljoonaa euroa.
2
Lisäksi esitetty rakentamisen tehostamisen määrä (tehokkuus jopa 3,25) on
epärealistinen. Todennäköinen tehokkuus korttelialueella on 2,0 – 2,5. Tämän
toteutuessa kunnalle esitetyt maanmyyntitulot rakentamisen tehostamisesta
vähenevät entisestään ja ovat enää suuruusluokkaa 3,2 – 3,7 miljoonaa euroa esitetyn
6,8 – 8,0 miljoonaa euroa sijasta."
Tiedoksi
Avain-Yhtiöt Oy, maankäyttö
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Kunnanhallitus, § 219,25.05.2020
Valtuusto, § 68, 08.06.2020
§ 68
Pysäköintitalon rakennuttamisen rahoittaminen
TUUDno-2020-1076
Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 219
Valmistelijat / lisätiedot:
Asko Honkanen
asko.honkanen@tuusula.fi
kuntasuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Suutarintien asemakaavan havainnepiirustus, khall 25.5.2020
2 Pysäköintitalon alustavat pohjakaaviot, khall 25.5.2020
3 Pysäköintitaloyhtiön perustaminen, toteutusehdotus 18.5.20, khall 25.05.2020
4 Pysäköintitalon rahoittamistarve, khall 25.5.2020
Suutarintien asemakaava ja sen toteuttaminen
Kunnanhallitus päätti § 128 / 27.3.2017 käynnistää Hyrylän keskusta-alueelle
sijoitettavan julkisten palveluiden ja muun yleisen pysäköinnin sekä asumisen
käyttöön rakennettavan pysäköintilaitoksen sijoittumis- ja toteutussuunnittelun.
Suutarintien asemakaavan yhteydessä oli selvitetty pysäköintitalon sijaintivaihtoehtoja
ja ratkaisu sijainnin osalta on tehty Suutarintien asemakaavan hyväksymisen myötä -
Suutarintien asemakaava sisältää pysäköintitalon toteuttamiseksi korttelialueen
purettavan hallintorakennuksen lounaispuolella.
Asemakaavamuutoksen hyväksymisestä tehtyä valitusta ei hyväksytty ja
asemakaavamuutos sai lainvoiman 6.5.2020. Pysäköintitalon toteutus edellyttää
omistajien sitoutumista hankkeen rahoitukseen.
Suutarintien asemakaavan muutoksella mahdollistettiin viiden asuinkerrostalon ja
yhden pysäköintitalon toteuttaminen. Pysäköintitalon toteuttamisesta on neuvoteltu
Avainasunnot Oy:n kanssa samalla kun on neuvoteltu kolmen asuinkerrostalotontin
toteuttamisesta. Suutarintien kaavan kahden muun asuinkerrostalotontin toteuttajaa
etsittiin tontinluovutuskilpailulla vuonna 2019, mutta tuloksetta. Yhteistyökumppanin
haku jatkuu markkinoimalla tontteja rakennusliikkeille ja tämän jälkeen
neuvottelemalla.
Pysäköintitalon toteuttamistarve ja hyöty
Suutarintien asemakaavassa muodostettujen asuinkerrostalojen tonteille on
suunniteltu pihakannen alaisia pysäköintipaikkoja, jonka lisäksi pysäköintipaikkoja
tarvitaan kunkin asuinkerrostalotontin toteuttamiseksi myös pysäköintitalosta.
Kyseessä on hieman tavanomaista tehokkaampi kortteli, johon tulee tavanomaista
enemmän asuntoja ja siten myös autopaikkatarve on tavanomaista suurempi.
Alustavasti on suunniteltu, että pysäköintitaloon toteutetaan em. Suutarintien
asemakaavamuutoksen myötä toteutettavien asuinkerrostalojen edellyttämien
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autopaikkojen lisäksi yleisiä pysäköintipaikkoja, jotka myöhemmin voidaan muuttaa
muita asuintontteja palveleviksi autopaikoiksi. Lähtökohtaisesti pysäköintitaloon
voitaisiin toteuttaa purettavan hallintorakennuksen kortteliin ja tämän lähialueille
toteutettavien asuinkerrostalojen autopaikkoja.
Pysäköintitalon rakennuttaminen etupainotteisesti on järkevää, koska tällä ratkaisulla
saadaan korttelit tavanomaista tehokkaammiksi ja siten kunnalle taloudellisesti
kannattavammiksi. Suutarintien asemakaavaa laadittaessa oli laskettu, että voitaisiin
toteuttaa alustavasti mitoitettuun pysäköintitaloon n. 280 - 290 autopaikkaa
enemmän, kuin välitön tarve Suutarintien kaavan toteuttamiseksi tulee olemaan.
Myöhemmin esim. hallintorakennuksen purkamisen jälkeen rakennusoikeutta
voidaan osoittaa lähikortteleihin jo toteutettujen pysäköintitalon autopaikkojen turvin
enemmän noin 22 750 k-m² (n. 280 ap / 0,8 ap/as x 65 k-m² asunnon keskipinta-ala).
Tontinmyyntitulojen lisäyksenä tämä tarkoittaa suuruusluokkaa 6,8 - 8,0 M€, jos
hintataso on 300-350 €/k-m². Samalla voidaan myydä pysäköintitaloon toteutettuja
autopaikkoja eteenpäin asunto-osakeyhtiöille. Väliaikaisella investoinnilla saadaan
siten tulevina vuosina kokonaisuutena selkeästi parempi tuotto.
Kunta on teettänyt päätöksenteon tueksi Oy KPMG Ab:lla pysäköintitalon
toteuttamiseen liittyvän selvityksen, jossa on kartoitettu pysäköintitalon
tarkoituksenmukaisin toteutustapa juridiset, verotukselliset ja taloudelliset
näkökulmat huomioon ottaen.
Pysäköintitalon rakennuttamisen rahoittaminen
Jos tavoitteena on saada alueelle myös ARA-tuettua tuotantoa, paras toteutusmalli on
toteuttaa pysäköintitalo Tuusulan kunnan ja Suutarintien asemakaavan
asuinkerrostalotontteja toteuttavien yhteishankkeena siten, että kukin osapuoli tulee
omistamaan määräosan pysäköintitalokiinteistöstä. Mallissa pysäköintitalo
rakennutetaan yhdessä ja kukin osapuoli toteuttaa osuutensa pysäköintitalosta
omaan taseeseen (kunta joko suoraan omaan tai omistamansa tytäryhtiön taseeseen).
Kiinteistöön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia määritellään myöhemmin laadittavalla
hallinnanjakosopimuksella.
Pysäköintitalon toteuttaminen täysin kaupallisena hankkeena ei vaikuta olevan
mahdollista. Pysäköintioperaattoreilla ja vastaavien hankkeiden rahoittajilla ei vaikuta
olevan riittävää mielenkiintoa yksinomaan pysäköintitalon toteuttamiseksi. Lisäksi
kaupallisen pysäköintioperaattorin mukanaolo estäisi ARA-tuotannon
pysäköintitaloon liittyvissä asunto-osakeyhtiöissä.
Pysäköintitalon rahoitustarve
Pysäköintitalon laajuudeksi on tässä vaiheessa arvioitu 413 autopaikkaa asemakaavaa
valmisteltaessa tehdyn viitesuunnitelman mukaisesti. Pysäköintitalon em. vaiheen
pohjakaaviot ovat liitteenä Yhden pysäköintipaikan hinnaksi arvioidaan
referenssikohteiden perusteella 23 000 – 28 000 € ja näin ollen koko pysäköintitalon
kustannusarvio on 9,5 - 11,5 M€. Oletuksena on, että kunta toteuttaa n. 280
pysäköintipaikkaa yleiseen käyttöön ja myöhemmin eteenpäin myytäväksi, jolloin
kunnan kustannusosuudeksi tulisi alkuvaiheessa 6,4 - 7,8 M€ (alv 0%). Koska jo kaavan
laatimisvaiheessa on tiedostettu pysäköintitalon katukuvalliset vaatimukset, kannattaa
hankeen rahoitustarvetta arvioitaessa tehdä laskelma 7,8 M€:n mukaan.
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Suutarintien asemakaavamuutoksella on muodostettu viisi asuinkerrostalon tonttia,
joista kolmelle on neuvoteltu toteuttaja. Kahden, toistaiseksi toteuttajaa vailla olevan
asuinkerrostalotontin (yht. 6600 kem2, noin 100-120 asuntoa) osuus pysäköintitalon
autopaikoista on 55-60 ap. Näiden pysäköintipaikkojen toteutus tulisi luonnollisesti
käynnistää ja kunnan toimia toistaiseksi näiden autopaikkojen toteuttamisen
rahoittajana. Näiden autopaikkojen kustannusarvio on em. oletuksin 1,5 - 1,7 M€.
Tästäkin syystä olisi tarpeen löytää asuinkerrostalotonteille toteuttaja
mahdollisimman nopeasti. Jos kunta alkuvaiheessa kustantaa nämä autopaikat,
kustannusarvio alkuvaiheessa on yhteensä 7,9 - 9,5 M€.
Hankkeen kustannukset jakautuvat arviolta seuraavasti:
Suunnittelukustannukset 10 % koko hankkeen ajalta
Rakennuttajan kustannukset 5 % koko hankkeen ajalta
Rakennuskustannukset 85 %, kaikki rakennuskustannukset, LVISA-kustannukset ja
projektinjohtajan palkkio mukaan lukien.
Pysäköintitalon suunnittelu ja toteuttaminen ajoittuu aikaisintaan vuosille 2020-2021.
Näin toimittaessa osa yleisten autopaikkojen rahoituksesta tarvitaan kuluvan vuoden
talousarvioon: suunnittelukustannukset ja arviolta 25 % rakentamis- ja
rakennuttamiskustannuksista eli yhteensä 2,0 M€. Lisäksi toistaiseksi toteuttajaa vailla
olevien asuinkerrostalotonttien tarvitsemien autopaikkojen rahoittamiseksi tarvitaan
0,4 M€ kuluvalle vuodelle (60 ap x 28 000 € / ap * 25 %) Varmuudeksi, esitetään, että
varattaisiin 3,0 M€ kuluvalle vuodelle.
Avainyhtiöt Oy on valmis maksamaan laskuosuutensa välittömästi kulujen
muodostuttua. Osuutta ei voida vielä vahvistaa, koska toteutussuunnitelmat eivät ole
valmiit.
Vuoden 2021 rahoitustarve
Loput 75 % pysäköintitalon toteuttamiskustannuksista ajoittuvat vuodelle 2021.
Tuolloin talousarvioon tulisi varata 5,9 M€ yleisiä pysäköintipaikkojen toteutusta
varten Suutarintien pysäköintitaloon - ja mikäli asuinkerrostalotontteja ei ole vielä
onnistuttu myymään eteenpäin 1,3 M€ näiden tarvitsemien autopaikkojen
toteuttamiseksi.
Arvonlisävero
Kun kunta toteuttaa pysäköintipaikkoja yleistä arvonlisäverollista maksua vastaan
tapahtuvaa käyttöä varten, on todennäköistä, että nämä autopaikat voidaan toteuttaa
ilman, että niiden rakentamiskustannuksista tulee maksaa arvonlisäveroa. Sikäli kun
yleisiä pysäköintipaikkoja myöhemmin osoitetaan myös asunto-osakeyhtiöiden
käyttöön, tulee arvonlisäveroa maksaa perustuen siihen, kuinka kauan ko. autopaikat
ovat olleet yleisessä käytössä. Oletuksena on, että arvonlisäverosta saadaan näissä
tapauksissa 10 % huojennus kutakin yleisessä käytössä ollutta vuotta kohden.
Suunniteltu hankkeen eteneminen pysäköintitalon rahoituksen saamisen
jälkeen
Kiinteistökaupan esisopimuksen ja pysäköintitalon rahoituspäätöksen jälkeen
1. Kunta jatkaa neuvotteluja kahden toteuttajaa vailla olevan tontin toteuttamiseksi.
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2. Avain yhtiöt oy järjestää markkinoinnin kiinteistökaupan esisopimuksen
mukaisille tonteille. Avain yhtiöt oy selvittää ARA-rahoituksen.
3. Kiinteistökaupan esisopimuksen allekirjoitus onnistuneen markkinoinnin ja
myönteisten ARA-päätösten jälkeen ennen vuoden 2020 loppua.
4. Pysäköintitalon rakennuttaminen käynnistetään yhteistyönä.
5. Asuinkerrostalotonttien rakennuttaminen käynnistetään.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
käynnistää pysäköintitalohankkeen valmistelun edellä kuvatun mukaisesti
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

---

myöntää vuodelle 2020 määrärahan pysäköintitalon toteuttamista varten.
Määrärahan suuruus on 3 000 000 €. Lisäksi vuoden 2021 määräraha 7 900 000
€ merkitään vuoden 2021 talousarvioon.

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen Tuija Reinikaisen
kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:
"Kunnanhallitus päättää
ettei se käynnistä pysäköintitalohanketta edellä kuvatun mukaisesti
eikä ehdota valtuustolle määrärahojen myöntämistä pysäköintitalon
toteuttamista varten vuodelle 2020 eikä vuodelle 2021."
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, oli asia ratkaistava äänestämällä.
Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat
pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Salosen tekemää
muutosesitystä, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä
(Heikkinen, Huuhtanen, Lappalainen, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Riola, Salmi, Peltonen ja
Lindberg) ja 4 ei-ääntä (Heikkilä, Mattila, Reinikainen ja Salonen). Puheenjohtaja totesi,
että pohjaehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 9-4.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
käynnistää pysäköintitalohankkeen valmistelun edellä kuvatun mukaisesti
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
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myöntää vuodelle 2020 määrärahan pysäköintitalon toteuttamista varten.
Määrärahan suuruus on 3 000 000 €. Lisäksi vuoden 2021 määräraha 7 900 000
€ merkitään vuoden 2021 talousarvioon.
Jussi Salonen ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
Pysäköintitalon rakentaminen 413 autolle on tarpeetonta tässä vaiheessa
tonttikauppojen mahdollistamiseksi. Pysäköintitalotontilla on jo nyt 81 autopaikkaa
valmiina. Avain Yhtiöt Oy:n kolmelle tontille rakennettavien asuintalojen autopaikoista
rakennettavaksi esitettävään pysäköintitaloon tulisi noin 77 autopaikkaa, mikä on
vähemmän kuin jo nyt olemassa olevat paikat.
Esittelytekstissä on esitetty nyt Tuusulan kunnalle rakennettavien 280-290 autopaikan
mahdollistavan jopa 22.750 k-m2 lisärakentamisen pysäköintitalon pohjoisella olevalla
alueella entisen kunnantalon ja Koskensillantien länsipuolella. Kun otetaan huomioon
jo kyseiselle alueelle muutenkin tuleva rakennusoikeus suuruusluokkaa 20.000 k-m2,
niin yhteensä rakentamista kortteliin tulisi 40-45.000 k-m2. Tämä merkitsee
kahdeksaa pistetaloa, joissa kussakin olisi 11-14 kerrosta, aluetehokkuus
suuruusluokkaa 3,2 - 3,4. Tällainen alue ylittää tehokkuudellaan Järvenpään ja Keravan
tiheimmät keskusta-alueet.
Asukkaita Hyrylä tarvitsee, mutta on epärealistista perustella ylimääräisiä investointeja
näin tehokkaalla rakentamisella ennen kuin riittävät kaavoitussuunnitelmat alueesta
on tehty ja on arvioitu, onko näin tehokas rakentaminen mahdollista.
Hyrylän keskustassa on suuri Palvelukeskushanke suunnitteilla. Hankkeen
autopaikkamäärä lienee 600-800. Päätösten tekemiseksi mittavasta Suutarintien
pysäköintitaloinvestoinnista on tarkasteltava pysäköintiä koko Hyrylän keskustan
alueella, ei vain nyt esillä olevalla alueella.
Kuntatalouden vakavassa häiriötilanteessa investointeja on harkittava erityisen
tarkkaan. Suutarintien pysäköintitalon rakentamiseksi ei ole olemassa yhtäkään
pakottavaa syytä.
Pysäköintitalohanketta ei pidä käynnistää eikä sille pidä myöntää määrärahoja vuonna
2020 eikä vuonna 2021."
Asko Honkanen ja Markku Vehmas olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Valtuusto, 08.06.2020, § 68
Liitteet

1 Suutarintien asemakaavan havainnepiirustus, khall 25.5.2020, valt 8.6.2020
2 Pysäköintitaloyhtiön perustaminen, toteutusehdotus 18.5.20, khall 25.05.2020, valt
8.6.2020
3 Pysäköintitalon alustavat pohjakaaviot, khall 25.5.2020, valt 8.6.2020
4 Pysäköintitalon rahoittamistarve, khall 25.5.2020, valt 8.6.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
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myöntää vuodelle 2020 määrärahan pysäköintitalon toteuttamista varten.
Määrärahan suuruus on 3 000 000 €. Lisäksi vuoden 2021 määräraha 7 900 000
€ merkitään vuoden 2021 talousarvioon.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Sanna Kervinen teki seuraavan
muutosesityksen:
"Valtuusto merkitsee tiedoksi, että kunnanhallitus on käynnistänyt
pysäköintitalohankkeen valmistelun edellä kuvatun mukaisesti. Valtuusto arvioi tälle
vuodelle tarvittavaa määrärahaa toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Vuodelle
2021, ja siitä seuraaville vuosille tarvittava määräraha arvioidaan tulevien
talousarviokäsittelyiden yhteydessä. Näin valtuustolla on paremmin tiedossaan
hankkeen aikataulu ja siihen vuosittain tarvittavat määrärahat."
Valtuusto hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.
Päätös
Valtuusto päätti
merkitä tiedoksi, että kunnanhallitus on käynnistänyt pysäköintitalohankkeen
valmistelun edellä kuvatun mukaisesti
arvioida tälle vuodelle tarvittavaa määrärahaa toisen osavuosikatsauksen
yhteydessä
että vuodelle 2021, ja siitä seuraaville vuosille tarvittava määräraha arvioidaan
tulevien talousarviokäsittelyiden yhteydessä. Näin valtuustolla on paremmin
tiedossaan hankkeen aikataulu ja siihen vuosittain tarvittavat määrärahat.
Tiedoksi
asianosainen, maankäyttö, taloushallinto/Hippeläinen ja Alhola,
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Kuntakehityslautakunta, § 127,30.10.2019
Kunnanhallitus, § 433,04.11.2019
Tekninen lautakunta, § 131,10.12.2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 110,13.12.2019
Kunnanhallitus, § 10,13.01.2020
Tekninen lautakunta, § 41,14.04.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 20,23.04.2020
Kuntakehityslautakunta, § 45,29.04.2020
Kunnanhallitus, § 202,18.05.2020
Valtuusto, § 69, 08.06.2020
§ 69
Hyrylän keskustan taideohjelma
TUUDno-2019-2022
Kuntakehityslautakunta, 30.10.2019, § 127
Valmistelijat / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
vilma.karjalainen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Hyrylän keskustan taideohjelma ehdotus KKL 30.10.2019
Taide kuuluu kiinteästi suomalaiseen rakennettuun ympäristöön. Taidetta voi olla
rakennuksissa joko itsenäisinä teoksina tai rakenteisiin integroituna taiteena ja sitä voi
olla rakennusten välitiloissa, kaduilla, aukioilla sekä puistoissa. Taide voi olla julkista
tai yksityistä, mutta se on aina osoitus arvostuksesta yhteistä ympäristöä kohtaan.
Taide tuo rakennettuun ympäristöön monia hyötyjä. Kuten hyvä arkkitehtuuri, myös
taide lisää kohteen vetovoimaisuutta ja arvoa koko sen elinkaaren ajan. Taide auttaa
luomaan uudelle alueelle identiteettiä, ja teoksista muodostuu nopeasti yhteisiä
maamerkkejä. Julkinen tai muissa yhteisissä paikoissa sijaitseva taide on kenen
tahansa saavutettavissa ilman pääsymaksuja ja aukioloaikoja.
Tuusulan uuden brändin mukaisesti kunnassa painotetaan taidetta kaikissa
muodoissaan, unohtamatta jokaisen kuntalaisen omaa ”elon taidetta”. Tuusula on
kunta, jossa taide ja luonto lyövät kättä uniikilla tavalla. Tuusula on inspiroinut taiteen-
ja kulttuurintekijöitä aina Jean Sibeliuksesta Eino Leinoon, tämän päivän taiteilijoita
unohtamatta. Tuusulassa on kauneutta, joka näkyy ja tuntuu.
Hyrylän keskustan taideohjelmaa on valmisteltu toukokuusta 2018 lähtien. Sopivia
taiteen paikkoja keskustan alueella on kartoitettu osallistavasti – asukkaiden
mielipiteitä on kerätty kyselyn avulla ja pääasiassa kunnan työntekijöille on järjestetty
kaksi erillistä työpajaa. Taideohjelman pohjana on toiminut jo voimassa ja
toteutusvaiheessa oleva Rykmentinpuiston taideohjelma, ja alueiden väliltä löytyy
myös kaupunkikuvallisia yhtymäkohtia. Keskustan taideohjelman toteutus tapahtuu
kuitenkin eri tavalla, kuin Rykmentinpuiston taideohjelman.
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Hyrylän keskustan alueella sovelletaan 2 % taideprosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että
keskustan alueella kaikissa yksityisissä rakennushankkeissa ja osassa julkisista
hankkeista noin 2 % budjetista tulee varata taidetta varten. Yksityiset hankkeet
vastaavat itse taiteen hankinnasta osana rakennusprosessia. Taideohjelman
noudattamisesta sovitaan kaavoituksen käynnistämissopimuksen,
maankäyttösopimuksen tai tontinluovutusehtojen yhteydessä. Taideohjelma koskee
näin ainoastaan uusia, taideohjelman hyväksymisen jälkeen käynnistyviä hankkeita
keskustan alueella. Yksityisten hankkeiden taide voi sijaita ulko- ja tai sisätiloissa,
esimerkiksi porraskäytävässä. Hankittavan taiteen on oltava laadukasta ja
ammattitaiteilijan tekemää. Yksityisten hankkeiden taidehankintoja ohjaa kunnan
organisaation mukainen Keskustaprojekti ja asiantuntija-apua tarjoavat tarvittaessa
museo sekä Julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmä (JLLR).
Julkista taidetta hankitaan keskustan alueen julkisten hankkeiden budjetista varatulla
taiderahalla. Kun keskustan alueella käynnistyy esimerkiksi puiston, aukion tai uuden
reitin suunnittelu, harkitsevat kunnallistekniikka ja keskustaprojekti yhdessä, mihin
hankkeisiin budjetoidaan mukaan noin 2 % keskustan taidetta varten. Taiteen
hankinnan koordinoinnista vastaa keskustaprojekti. Tarvittaessa keskustaprojektin
varoista kustannetaan taidekoordinaattori ohjaamaan taidehankintoja.
Taidekoordinaattorin hyödyntäminen takaa taiteilijavalintojen ja sopimuspuolen
sujuvuuden, sekä laadukkaan lopputuloksen. Taiteilijavalintojen yhteydessä taiteilijat
arvioivat teoksensa huoltokustannukset, jotka ohjataan museon restaurointivaroihin.
Taideteosten ylläpidosta vastaa tämän jälkeen museo.
Tavoitteena on toteuttaa taidehankintoja n. parin vuoden välein. Pitkän aikavälin
tavoitteena on saada toteutettua julkista taidetta ainakin 50 % taideohjelmassa
esitetyistä keskeisistä taiteen paikoista.
Taideohjelmassa määritellään taiteen keskeisimmät sijoituspaikat keskustan alueella.
Alueelta on tunnistettu kolme tärkeää yhteyttä, joita tulee korostaa taiteen keinoin.
Yksittäisiä taiteen pääsijoituspaikkoja on tunnistettu 6 kappaletta ja muita mahdollisia
sijoituspaikkoja 7 kappaletta. Taiteen sijoituspaikat on esitetty kartalla, mutta sijainnit
ovat likimääräisiä ja niitä tulee tulkita suhteessa keskustan kehittymiseen. Esimerkiksi
tori voi tarkoittaa nykyisen torin alueen sijaan tulevan keskustan uusia keskeisiä
aukiotiloja. Jokipuiston suulle mahdollisesti rakennettavassa parkkitalossa taide tulee
sijoittaa rakennuksen julkisivupintaan. Palvelu- ja liikekeskushankkeessa on tärkeää
huomioida taide osana julkista tilaa. Kun kunnantalon purkamista aletaan suunnitella,
tulee tutkia mahdollisuus järjestää kunnantalolla purkutaidenäyttely.
Hyrylän taideohjelma viedään kolmeen lautakuntaa: Kuntakehityslautakuntaan,
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan ja Tekniseen lautakuntaan, ja näiden jälkeen
taideohjelman hyväksymisestä päättää kunnanhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää osaltaan ehdottaa kunnanhallitukselle, että
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman.
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hyväksyä, että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti
tontinluovutusehdoissa, kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja
maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate.
hyväksyä, että valituista kunnallistekniikan keskustan alueen projektien
budjeteista voidaan jatkossa varata n. 2 % julkisia taidehankintoja varten.

Puheenjohtajan avattua keskustelun, esittelijän teki seuraavan muutoksen
päätösehdotukseen:
hyväksyä, että valituista kunnallistekniikan keskustan alueen projektien
budjeteista voidaan jatkossa varata n. 2 % julkisia taidehankintoja varten.
Muutetaan seuraavanlaiseksi
hyväksyä, että myöhemmin valituista yhdyskuntatekniikan keskustan alueen
projektien budjeteista voidaan mahdollisuuksien mukaan jatkossa varata
esimerkiksi noin 2% julkisia taidehankintoja varten.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti osaltaan ehdottaa kunnanhallitukselle, että
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman.
hyväksyä, että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti
tontinluovutusehdoissa, kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja
maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate.
hyväksyä, että myöhemmin valituista yhdyskuntatekniikan keskustan alueen
projektien budjeteista voidaan mahdollisuuksien mukaan jatkossa varata
esimerkiksi noin 2% julkisia taidehankintoja varten.

Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 433
Valmistelijat / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
Liitteet

1 Hyrylän keskustan taideohjelma ehdotus khall 4.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman
hyväksyä, että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti
tontinluovutusehdoissa, kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja
maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate
hyväksyä, että myöhemmin valituista yhdyskuntatekniikan keskustan alueen
projektien budjeteista voidaan mahdollisuuksien mukaan jatkossa varata
esimerkiksi noin 2% julkisia taidehankintoja varten.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 10.12.2019, § 131
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Juhola
petri.juhola@tuusula.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Perustelut
Tuusulan kunnan kuntakehityslautakunta on 30.10.2019 kokouksessaan hyväksynyt
kaavoituksen palveluyksikössä laaditun Hyrylän keskustan taideohjelman (§ 127).
Taideohjelmasta oli määrä pyytää lausunnot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ja
tekniseltä lautakunnalta ja tämän jälkeen viedä taideohjelma kunnanhallituksen
päätettäväksi. Kunnanhallitus oli käsitellyt ja hyväksynyt taideohjelman 4.11.2019
pitämässään kokouksessa kuulematta em. lautakuntia (§433). Tekninen lautakunta
esittää kunnanhallitukselle, että Hyrylän keskustan taideohjelma käsitellään uudelleen.
Tuusulan uuden brändin mukaisesti kunnassa painotetaan taidetta kaikissa
muodoissaan, niin arkipäivän elämässä, asumisessa, liikkumisessa kuin luonnossa.
Tuusulan brändiin ja osin Tuusulan kunnan strategiaan perustuen Kaavoituksessa on
valmisteltu Hyrylän keskustan taideohjelmaa toukokuusta 2018 lähtien. Sopivia
taiteen paikkoja keskustan alueella on kartoitettu osallistavasti – asukkaiden
mielipiteitä on kerätty kyselyn avulla ja pääasiassa kunnan työntekijöille on järjestetty
kaksi erillistä työpajaa. Julkisen taiteen pääsijoituskohteiksi on valikoitunut kuusi
pistemäistä kohdetta sekä kolme aluekohdetta, jonne voidaan sijoittaa useampia
taideteoksia. Lisäksi on valikoitunut seitsemän muuta kohdetta, jotka soveltuisivat
julkisen taiteen paikaksi. Taiteen sijoituspaikat on esitetty kartalla, mutta sijainnit ovat
likimääräisiä ja niitä tulee tulkita suhteessa keskustan kehittymiseen. Tavoitteena on,
että vähintään puolet näistä kohteista toteutuu taideohjelman myötä. Taideohjelman
pohjana on toiminut jo voimassa ja toteutusvaiheessa oleva Rykmentinpuiston
taideohjelma. Keskustan taideohjelman toteutus tapahtuu kuitenkin eri tavalla, kuin
Rykmentinpuiston taideohjelman.
Hyrylän keskustan alueella sovelletaan 2 %:n taideprosenttiperiaatetta. Tämä
tarkoittaa sitä, että keskustan alueella kaikissa yksityisissä rakennushankkeissa ja
osassa julkisista hankkeista noin 2 % budjetista tulee varata taidetta varten. Yksityiset
hankkeet vastaavat itse taiteen hankinnasta osana rakennusprosessia. Taideohjelman
noudattamisesta sovitaan kaavoituksen käynnistämissopimuksen,
maankäyttösopimuksen tai tontinluovutusehtojen yhteydessä. Taideohjelma koskee
näin ainoastaan uusia, taideohjelman hyväksymisen jälkeen käynnistyviä hankkeita
keskustan alueella. Yksityisten hankkeiden taide voi sijaita ulko- tai sisätiloissa,
esimerkiksi porraskäytävässä. Hankittavan taiteen on oltava laadukasta ja
ammattitaiteilijan tekemää. Yksityisten hankkeiden taidehankintoja ohjaa kunnan
organisaation mukainen Keskustaprojekti ja asiantuntija-apua tarjoavat tarvittaessa
museo sekä Julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmä (JLLR).
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Julkista taidetta on taideohjelman mukaan esitetty hankittavan varaamalla
valikoiduissa rakennushankkeissa rahaa taiteen toteutumista varten esimerkiksi 2 %
hankkeen budjetista. Rahoituksesta vastaa Kunnallistekniikka. Keskustaprojekti
määrittää, mitkä ovat ne yleisten alueiden investoinnit, joista taideohjelmaan
varattavat rahat on budjetoitava. Keskustaprojekti myös vastaa taideohjelman
toteutuksesta. Toteutusta kommentoi Museo ja tarvittaessa hankintoja
koordinoimaan palkataan keskustaprojektin varoista taidekoordinaattori.
Mahdollisesti tarvittavat luvat taiteelle hakee Keskustaprojekti tai taidekoordinaattori.
Taiteen kunnossapidosta vastaa Museo, jolle varataan taidehankinnan tilausvaiheessa
esimerkiksi 1…5 % teoksen hinnasta konservointivaroihin teoksen kunnossapitoa
varten.

Lausunto
Taiteen voimakkaampi huomioiminen sekä julkisissa että yksityisissä
rakennushankkeissa Hyrylän keskusta-alueilla tukee hyvin Tuusulan kunnan
kulttuurijatkumoa. Taiteella voidaan edistää hyvän ja viihtyisän ympäristön luontia,
mutta taide yksistään ei sitä kuitenkaan luo. Hyvä ja viihtyisä ympäristö muodostuu
kokonaisuudesta, johon kuuluu myös taidetta ympäröivä infrastruktuuri sen laajassa
merkityksessä.
Hyrylän keskustan taideohjelma on lähtökohtaisesti hyvä. Siinä on esitetty
keskeisimmät taidekohteet, joskin niiden paikat varmasti vielä muuttuvat, kun Hyrylän
keskustan kaavoitus etenee. Kohteen rajaus on selkeä. Rahoitus-, toteutus- ja
kunnossapitovastuita on pohdittu. Ennen lopullista hyväksyntää taideohjelma
vaatinee kuitenkin eräitä täsmennyksiä, koska ohjelma tulee toimimaan kuntaa
sitovana ohjenuorana usean vuoden ajan, ja ohjelmaa tulevat tulkitsemaan muutkin,
kuin sitä valmistelemassa olevat tahot. Tekninen lautakunta kiinnittää ohjemassa
huomiota seuraaviin seikkoihin:
Taideohjelmassa ei ole määritetty termejä ”Keskustaprojekti”, ”JLLR” ja ”
Kunnallistekniikka”. Kuntakehityslautakunnan esittelytekstistä käy ilmi, että
lyhennys JLLR tulee sanoista Julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmä, mutta
selkeyden vuoksi se on syytä avata myös varsinaisessa ohjelmassa. Samoin
Keskustaprojekti on sanana hieman epäselvä. Tällä tarkoitetaan ilmeisesti Kasvu
ja ympäristö -toimialueen organisaatioon kuuluvaa palveluyksikköä, mutta
verrattaessa taideohjelmassa esitettyyn ”Keskustaprojektin” rooliin syntyy
mielikuva, että ”Keskustaprojekti” olisi laajempikin organisaatio.
Kuntaorganisaatiossa ei ole sellaista yksikkö kuin ”Kunnallistekniikka”. Tällä
tarkoitettaneen ilmeisesti ”Yhdyskuntatekniikkaa”.
Yksityisen hankkeen kulkukaaviossa ei otettu huomioon sitä, että yksityinen
taide voi joissain tapauksessa sijoittua myös yleiselle alueelle. Kunnan
hallintosäännössä yleisten alueiden valvonta ja vastuu niiden käytöstä, eri
toimintojen yhteensovittamisesta ja turvallisuudesta on delegoitu tekniselle
lautakunnalle ja sen alaisille palveluyksiköille. Viimeistään valvontavaiheessa, ts.
käytännössä lupahakemusvaiheessa, rakennusvalvonnan on kuultava
Yhdyskuntatekniikkaa, jos taiteen sijoituslupaa haetaan maankäyttö- ja
rakennuslain mukaiselle yleiselle alueelle kuten puistoon, kadulle, toriaukiolle.
Yhdyskuntatekniikan kuuleminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
08.06.2020

5/2020

40 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

suotavaa, jotta mm. kunnossapito- ja liikenneturvallisuusseikat tai alueella
madollisesti lähitulevaisuudessa tehtävät kaivutyöt tulevat huomioiduksi
taideteoksen rakennetta, sijaintia ja pystytysajankohtaa määritettäessä.
Julkisen hankkeen rahoitusesitystä, 2 % ”Keskustaprojektin” määrittelemästä
hankkeesta, ei voida pitää onnistuneena. ”Keskustaprojekti”, jos sillä tarkoitetaan
Kasvu ja ympäristötoimialan palveluyksikköä, on kuntakehityslautakunnan
alainen yksikkö ja yleisten alueiden investoinnit esittää hallitukselle ja edelleen
valtuustolle tekninen lautakunta. Epäselvää on myös missä vaiheessa tämä 2 %
määritetään: investointibudjetin laadinnan yhteydessä, suunnitelmien
rakennussuunnitelmien valmistumisen jälkeen, kun tarkka kustannusarvio on
tiedossa, vai urakkatarjoushintojen perusteella. Lisäksi on selvittämättä, miten
monimutkaiseen järjestelyyn se johtaa, että investoinneista rahastoidaan osa
myöhemmin toteutettavaan taidehankintaan. Parempi vaihtoehto on, että
budjetin hyväksynnän yhteydessä kunnanvaltuusto myöntää vuosittain erillisen
määrärahan keskusta-alueen taidehankintoihin yleisille alueille. Määräraha voi
olla sidottu esimerkiksi 2 %:ksi keskusta-alueelle ao. vuonna esitettävistä
investoinneista.
Myöskään julkisissa taidehankinnoissa toteutusta ei voi valvoa ”
Keskustaprojekti”, ”Museo” ja ”Taidekoordinaattori”, koska juridinen vastuu siitä,
että yleinen alue on turvallinen käyttää ja oleskella ja että alueet ovat
huollettavissa kohtuukustannuksin, on teknisellä lautakunnalla ja sen alaisilla
palveluyksiköillä. Osa esitetyistä taidekohteista sijoittuu myös valtion tiealueille,
jolloin valvonta tulee olemaan vahvasti valtion tieviranomaisessa.
On erittäin hyvä, että kunnossapitovastuu on määritetty ja myös sen
rahoittamista on pohdittu. Esitetty malli, jossa 1-5 % teoksen hinnasta ohjataan
konservointivaroihin, saattaa olla vaikea toteuttaa käytännössä. Tämä vaatii vielä
neuvotteluja kunnan taloustoimen kanssa, jotta löytyisi käyttökelpoisempi
ratkaisu.
Mahdollisiksi lupien hakijaksi on taideohjelmassa esitetty ”Keskustaprojekti” tai ”
Taidekoordinaattori”. Luvan hakija on se vastuutaho, joka pitää huolen mm. siitä,
että taideteos on kunnossa eikä aiheuta vaaraa tai haittaa omaisuudelle,
terveydelle eikä hengelle. Tällöin luontevin taho luvan hakijaksi on se, joka myös
vastaa teoksen kunnossapidosta. Taideohjelman mukaan se on Museo.
Taidekoordinaattori soveltuu luvan hakijaksi huonoimmin, koska hän on
ilmeisesti ulkopuolinen konsultti.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää
ottaa Hyrylän keskustan taideohjelman uudelleen käsittelyyn
palauttaa Hyrylän keskustan taideohjelman uudelleen valmisteluun.
Valmistelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että taideohjelmassa
kuvatut prosessit ja vastuut eivät ole ristiriidassa lainsäädännön eivätkä kunnan
hallintosäännön kanssa ja että investointien ja kunnossapidon rahoitusmallit
ovat toimivat myös käytännössä.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 13.12.2019, § 110
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Hyrylän keskustan taideohjelma ehdotus kvltk 13.12.2019
Tuusulan kunnan kuntakehityslautakunta on kokouksessaan 30.10.2019 hyväksynyt
kaavoituksen palveluyksikössä laaditun Hyrylän keskustan taideohjelman (§ 127).
Taideohjelmasta oli määrä pyytää lausunnot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ja
tekniseltä lautakunnalta, ja viedä tämän jälkeen taideohjelma kunnanhallituksen
päätettäväksi. Kunnanhallitus oli käsitellyt ja hyväksynyt taideohjelman 4.11.2019
pitämässään kokouksessa kuulematta em. lautakuntia (§433). Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyrylän keskustan taideohjelma
käsitellään uudelleen.
Tuusula tunnetaan kulttuurikuntana. Taideohjelmilla ja julkisen taiteen hankinnoilla
vahvistetaan tätä imagoa. Uuden brändin mukaisesti Tuusulassa painotetaan taidetta
kaikissa muodoissa. Tuusulan brändiin ja osin Tuusulan kunnan strategiaan perustuen
kaavoituksessa on valmisteltu Hyrylän keskustan taideohjelmaa toukokuusta 2018
lähtien. Sopivia taiteen paikkoja on kerätty osallistaen sekä kuntalaisia että kunnan
työntekijöitä. Taideohjelmassa määritellään taiteen keskeisimmät sijoituspaikat
Hyrylän keskustan alueella, jossa on tunnistettu kolme tärkeää yhteyttä, joita tulee
korostaa taiteen keinoin. Yksittäisiä taiteen pääsijoituspaikkoja on tunnistettu kuusi
kappaletta ja muita mahdollisia sijoituspaikkoja seitsemän kappaletta.
Taideohjelman pohjana on toiminut Rykmentinpuiston taideohjelma. Alueiden väliltä
löytyy kaupunkikuvallisia yhtymäkohtia. Hyrylän keskustan taideohjelman toteutus
tapahtuu kuitenkin eri tavalla, kuin Rykmentinpuiston taideohjelman.
Hyrylän keskustantaideohjelmassa suositellaan käyttämään taiteeseen
lähtökohtaisesti 2 % hankkeen budjetista. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustan alueella
kaikissa yksityisissä rakennushankkeissa ja osassa julkisista hankkeista noin 2 %
budjetista tulee varata taidetta varten. Yksityiset hankkeet vastaavat itse taiteen
hankinnasta osana rakennusprosessia. Taideohjelman noudattamisesta sovitaan
kaavoituksen käynnistämissopimuksen, maankäyttösopimuksen tai
tontinluovutusehtojen yhteydessä. Taideohjelma koskee ainoastaan uusia,
taideohjelman hyväksymisen jälkeen käynnistyviä hankkeita Hyrylän keskustan
alueella. Yksityisten hankkeiden taide voi sijaita ulko- ja/tai sisätiloissa. Hankittavan
taiteen on oltava laadukasta ja ammattitaiteilijan tekemää. Yksityisten hankkeiden
taidehankintoja ohjaa kunnan organisaation mukainen Keskustaprojekti ja
asiantuntijoina toimivat taidemuseo sekä Julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmä (JLLR).
Taiteen hankinnan koordinoinnista vastaa keskustaprojekti. Tarvittaessa
keskustaprojektin varoista kustannetaan taidekoordinaattori ohjaamaan
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taidehankintoja. Taidekoordinaattorin tai muun taiteen ammattilaisen käyttäminen
hankkeissa auttaa taiteilijavalinnoissa ja sopimusten laadinnassa. Taideteoksen
hankinnan yhteydessä taiteilijat arvioivat teoksensa elinkaaren ja mahdolliset
huoltokustannukset, jotka ohjataan museon konservointivaroihin. Taideteosten
ylläpidosta vastaa tämän jälkeen taidemuseo.
Tavoitteena on toteuttaa taidehankintoja n. parin vuoden välein. Pitkän aikavälin
tavoitteena on saada toteutettua julkista taidetta ainakin 50 % taideohjelmassa
esitetyistä keskeisistä taiteen paikoista.
Aiemmin sovitun käsittelyjärjestyksen mukaisesti Hyrylän taideohjelma viedään
kolmeen lautakuntaan: Kuntakehityslautakuntaan, Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan ja Tekniseen lautakuntaan, ja näiden jälkeen taideohjelman
hyväksymisestä päättää kunnanhallitus.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
On hyvä, että Tuusulassa laaditaan taideohjelmat keskeisille keskusta-alueille. Taide
luo alueiden identiteettiä, ja teoksista muodostuu nopeasti yhteisiä maamerkkejä.
Julkinen tai muissa yhteisissä paikoissa sijaitseva taide on kenen tahansa
saavutettavissa ilman pääsymaksuja ja aukioloaikoja. Taiteen tuominen Hyrylän
keskusta-alueelle tukee myös kulttuurikunnan imagoa.
Ennen lopullista hyväksyntää taideohjelma vaatii joitakin täsmennyksiä. Hyrylän
taideohjelma tulee toimimaan esimerkkinä myöhemmin kunnassa laadittaville
taideohjelmille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin
seikkoihin:
Taiteen sijoituspaikat ovat likimääräisiä ja niitä tulee tulkita suhteessa keskustan
kehittymiseen. Hyrylän taideohjelmassa mainitut taiteen sijoituspaikat eivät voi
olla sitovia, koska keskusta-alue muotoutuu tulevien vuosikymmenien aikana.
Keskustaprojektin taiteilijan, taiteen tai yhteisöllisten taideprojektien
valintavaiheessa on mukana oltava taidemuseon edustaja, joka varmistaa sekä
taiteen laadun että sujuvan valintaprosessin (sisältäen sopimukset). Museon
edustaja voi olla myös hankkeeseen palkattu taidekoordinaattori, kuraattori ja
/tai taiteilija. Julkisen taiteen tilauksessa ohjauksella on merkittävä rooli
työprosessien onnistumisessa ja taiteen laadun varmistamisessa, vaikka
taiteellinen vastuu on luonnollisesti taiteilijalla. varat
Teokset kuuluvat valmistumisen jälkeen taidemuseon hoidon ja inventoinnin
piiriin vain, jos museon edustaja on ollut osallisena teosvalinnassa ja
varmistamassa, että teoksia on mahdollista huoltaa. Ammattitaiteilijoiden
kanssa tehtävissä sopimuksissa tulee olla ylläpito-ohjeet ja teoksen arvioitu
elinkaari. Käytännössä teosten ylläpitoa toteutetaan tarveharkinnan mukaan
yhteistyössä taiteilijan, teknisen toimen ja/tai ulkopuolisten konservaattoreiden
tai taideteoksessa käytetyn materiaalin asiantuntijan kanssa.
Taideohjelmaa päivitettäessä täytyy sopia, miten teosten ylläpito ja niistä
syntyvät huoltokustannukset hoidetaan.
Hankkeita toteutettaessa on lisärahoitusvaihtoehtoina otettava huomioon
mahdolliset ulkopuoliset rahoituslähteet (esim. Taike)
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Taideohjelman mukaan mm. ”Valituissa rakennushankkeissa julkisen taiteen
toteuttamista varten varataan esimerkiksi 2 % hankkeen budjetista” ja ”
Keskustaprojekti määrittelee hankekohtaisesti, mihin tekniikan hankkeisiin
prosenttiperiaatetta sovelletaan”. Edellä mainitut kirjaukset ovat epämääräisiä ja
niitä tulee tarkentaa.
Taideohjelman termistöä on tarkennettava ja määritellä mm. mitä tarkoitetaan
taiteilijakirjastolla, keskustaprojektilla tai taidekoordinaattorilla.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Simons, kehittämispäällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Hyrylän keskustan taideohjelmasta
asiaselostuksen mukaisen lausunnon.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 13.01.2020, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
Liitteet

1 Hyrylän keskustan taideohjelma, khall 13.1.2020
Kunnanhallitus on hyväksynyt Hyrylän keskustan taideohjelman 4.11.2019
kuntakehityslautakunnan ehdotuksen pohjalta kuulematta teknistä lautakuntaa
tai kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa. Tekninen lautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta ovat em. käsittelyn jälkeen antaneet lausuntonsa asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
kumota 4.11.2019 § 433 tekemänsä päätöksen
palauttaa Hyrylän keskustan taideohjelman uudelleen valmisteluun siten, että
valmistelussa otetaan huomioon teknisen lautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan lausunnot.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
kumota 4.11.2019 § 433 tekemänsä päätöksen
palauttaa Hyrylän keskustan taideohjelman uudelleen valmisteluun siten, että
valmistelussa otetaan huomioon teknisen lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan sekä kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunnot.
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Tekninen lautakunta, 14.04.2020, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Juhola
petri.juhola@tuusula.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Asiaselostus
Tuusulan kunnan kuntakehityslautakunta oli 30.10.2019 kokouksessaan hyväksynyt
kaavoituksen palveluyksikössä laaditun Hyrylän keskustan taideohjelman.
Taideohjelmasta oli määrä pyytää lausunnot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ja
tekniseltä lautakunnalta, ja tämän jälkeen viedä taideohjelma kunnanhallituksen
päätettäväksi. Kunnanhallitus oli käsitellyt ja hyväksynyt taideohjelman 4.11.2019
pitämässään kokouksessa kuulematta em. lautakuntia. Tekninen lautakunta käsitteli
taideohjelmaa 10.12.2019 pitämässään kokouksessa ja esitti, kunnanhallitus käsittelee
taideohjelman uudelleen ja palauttaa sen uudelleen valmisteluun. Lautakunnan
näkemyksen mukaan taideohjelma oli sinänsä hyvä, mutta siinä oli puutteita mm.
taideohjelman rahoituksen ja taiteen valinta- ja kunnossapitovastuiden suhteen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli taideohjelmaa 13.12.2019, ja lautakunnalla
on vastaavanlaisia rahoitukseen, kunnossapitovastuuseen ja terminologiaan liittyviä
huomautuksia. Kunnanhallitus otti taideohjelman uudelleen käsittelyyn 13.1.2020
kokouksessaan ja palautti taideohjelman uudelleen valmisteluun.
Lausunto
Tekninen lautakunta oli Hyrylän keskustan taideohjelmasta 10.12.2019 antamassaan
lausunnossa kiinnittänyt huomiota
organisaatiotermien ”Keskustaprojekti” ja ”JLLR” vaikeaselkoisuuteen ja esitti
termien avaamista,
yksityistä taidehanketta kuvaavan prosessikaavion lähtöoletukseen, että
yksityisrahoituksella toteutettu taide sijoittuisi vain yksityiselle alueelle, kun
käytännössä tällainen taide voi sijoittua myös yleiselle alueelle, jolloin lupa- ja
kuulemisprosesseissa on otettava huomioon myös yleisten alueiden
kunnossapidosta vastaavat tahot,
julkisen taidehankkeen rahoitusmalliin, jota pidettiin investointirahoitusmallinsa
sekä kunnossapitomäärärahamallinsa osalta pidettiin monitulkintaisena ja sen
epäiltiin johtavan monimutkaisiin yli budjettikausien tapahtuviin määrärahojen
siirtoihin toimialojen sisällä ja toimialojen välillä,
ristiriitaan taiteen toteutuksen valvonnan, lupien hakijan ja alueen, jonne taide
sijoitetaan, käytöstä (turvallisuudesta) vastaavan tahon välillä.
Kunnanhallituksen 13.1.2020 tekemän päätöksen jälkeen Hyrylän keskusta
taideohjelman sisältöä on tarkasteltu yhteistyössä kaavoituksen, yhdyskuntatekniikan,
kulttuuritoimen ja kunnan taloustoimen kanssa. Ohjelmaan on lisätty erillinen
kappale, jossa termit on määritetty. Yksityisissä taidehankkeissa on otettu huomioon
yhdyskuntatekniikan vastuu yleisten alueiden kunnossapidossa ja näiden alueiden
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käytön turvallisuudessa. Ohjelmassa on muutenkin otettu hyvin huomioon
vuoropuhelu keskustaprojektin, museon ja yhdyskuntatekniikan välillä heti
hankkeiden alkuvaiheessa, jolloin sovitaan mm. taiteen omistajuus ja siitä johdettavat
rahoitus-, toteutus- ja kunnossapitovastuut.
Taidehankintojen omistajuus, vastuu ja rahoitus riippuvat hankittavan taiteen
luonteesta. Ns. integroidussa taiteessa investointirahoituksesta samoin kuin taiteen
kunnossapidosta vastaa lähtökohtaisesti yhdyskuntatekniikka. Integroidulla taiteella
tarkoitetaan tässä taidetta, joka on kiinteä, toiminnallinen osa yleisen alueen
rakennetta. Tällaisia ovat esimerkiksi katukiveykset, sillan kaiteet, katukalusteet tai
valaisimet, joihin on haettu taiteellista näkökulmaa osana taideohjelmaa. Itsenäisten
taideteosten rahoitus järjestetään varaamalla taideohjelmaa varten perustettavaan
rahastoon talousarvion hyväksynnän yhteydessä summa, joka vastaa 1,5…3 %
keskusta-alueen vuotuisista infrainvestoinneista. Itsenäisten taideteosten huollosta ja
kunnossapidosta vastaa museotoimi vuosibudjetin mukaisista konservointirahoista.
Taiteen suunnittelusta ja niistä aiheutuvista kuluista vastaa Keskustaprojekti.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
kannattaa esitettyä Hyrylän keskustan taideohjelmaa (päivitetty 4.3.2020)
ehdottaa kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus päättää
omalta osaltaan hyväksyä taideohjelman ja esittää sen hyväksymistä
kunnanvaltuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 23.04.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Hyrylän keskustan taideohjelma, kuvaltk 23.4.2020
Tuusulan kunnan kuntakehityslautakunta oli 30.10.2019 kokouksessaan hyväksynyt
kaavoituksen palveluyksikössä laaditun Hyrylän keskustan taideohjelman.
Taideohjelmasta oli määrä pyytää lausunnot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ja
tekniseltä lautakunnalta, ja tämän jälkeen viedä taideohjelma kunnanhallituksen
päätettäväksi. Kunnanhallitus oli käsitellyt ja hyväksynyt taideohjelman 4.11.2019
pitämässään kokouksessa kuulematta em. lautakuntia. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta käsitteli taideohjelmaa 13.12.2019 pitämässään kokouksessa ja antoi
siitä lausunnon. Lausunnossaan lautakunta toi esille sen, että taiteen tuominen
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Hyrylän keskusta-alueelle tukee kulttuurikunnan imagoa, mutta taideohjelma vaatii
joitakin täsmennyksiä ennen hyväksyntää. Tekninen lautakunta käsitteli taideohjelmaa
10.12.2019 pitämässään kokouksessa. He esittivät taideohjelman palauttamista
uudelleen valmisteluun. Kunnanhallitus otti taideohjelman uudelleen käsittelyyn
13.1.2020 kokouksessaan ja palautti taideohjelman uudelleen valmisteluun.
Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta oli Hyrylän keskustan taideohjelmasta 13.12.2019
antamassaan lausunnossa tuonut esiin sen, että on hyvä, että Tuusulassa laaditaan
taideohjelmat keskeisille keskusta-alueille. Taide luo alueiden identiteettiä, ja teoksista
muodostuu nopeasti yhteisiä maamerkkejä. Julkinen tai muissa yhteisissä paikoissa
sijaitseva taide on kenen tahansa saavutettavissa ilman pääsymaksuja ja
aukioloaikoja. Hyrylän taideohjelma tulee toimimaan esimerkkinä myöhemmin
kunnassa laadittaville taideohjelmille.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnitti huomiota seuraaviin seikkoihin:
Taiteen sijoituspaikat ovat likimääräisiä ja niitä tulee tulkita suhteessa keskustan
kehittymiseen. Hyrylän taideohjelmassa mainitut taiteen sijoituspaikat eivät voi
olla sitovia, koska keskusta-alue muotoutuu tulevien vuosikymmenien aikana.
Keskustaprojektin taiteilijan, taiteen tai yhteisöllisten taideprojektien
valintavaiheessa on mukana oltava taidemuseon edustaja, joka varmistaa sekä
taiteen laadun että sujuvan valintaprosessin (sisältäen sopimukset). Museon
edustaja voi olla myös hankkeeseen palkattu taidekoordinaattori, kuraattori ja
/tai taiteilija. Julkisen taiteen tilauksessa ohjauksella on merkittävä rooli
työprosessien onnistumisessa ja taiteen laadun varmistamisessa, vaikka
taiteellinen vastuu on luonnollisesti taiteilijalla. varat
Teokset kuuluvat valmistumisen jälkeen taidemuseon hoidon ja inventoinnin
piiriin vain, jos museon edustaja on ollut osallisena teosvalinnassa ja
varmistamassa, että teoksia on mahdollista huoltaa. Ammattitaiteilijoiden
kanssa tehtävissä sopimuksissa tulee olla ylläpito-ohjeet ja teoksen arvioitu
elinkaari. Käytännössä teosten ylläpitoa toteutetaan tarveharkinnan mukaan
yhteistyössä taiteilijan, teknisen toimen ja/tai ulkopuolisten konservaattoreiden
tai taideteoksessa käytetyn materiaalin asiantuntijan kanssa.
Taideohjelmaa päivitettäessä täytyy sopia, miten teosten ylläpito ja niistä
syntyvät huoltokustannukset hoidetaan.
Hankkeita toteutettaessa on lisärahoitusvaihtoehtoina otettava huomioon
mahdolliset ulkopuoliset rahoituslähteet (esim. Taike)
Taideohjelman mukaan mm. ”Valituissa rakennushankkeissa julkisen taiteen
toteuttamista varten varataan esimerkiksi 2 % hankkeen budjetista” ja ”
Keskustaprojekti määrittelee hankekohtaisesti, mihin tekniikan hankkeisiin
prosenttiperiaatetta sovelletaan”. Edellä mainitut kirjaukset ovat epämääräisiä ja
niitä tulee tarkentaa.
Taideohjelman termistöä on tarkennettava ja määritellä mm. mitä tarkoitetaan
taiteilijakirjastolla, keskustaprojektilla tai taidekoordinaattorille
Kunnanhallituksen 13.1.2020 tekemän päätöksen jälkeen Hyrylän keskusta
taideohjelman sisältöä on tarkasteltu uudelleen. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan huomioimat seikat on lisätty taideohjelmaan. Ohjelmassa on erillinen
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kappale, jossa termit on määritetty. Museon, yhdyskuntatekniikan ja
keskustaprojektin yhteistyötä ja vastuualueita on määritelty
tarkemmin. Taidehankintojen omistajuus, vastuu ja rahoitus riippuvat hankittavan
taiteen luonteesta. Julkisen taiteen hankinnoissa museo osallistuu taidehankintoihin ja
taitelijavalintoihin. Museo vastaa itsenäisten teosten huolloista ja ne siirtyvät
valmistuttuaan museon omistajuuteen. Tarvittavat taideteosten huoltovarat
osoitetaan tarvittaessa museon konservointivaroihin.
Itsenäisten taideteosten rahoitus järjestetään varaamalla taideohjelmaa varten
perustettavaan rahastoon talousarvion hyväksynnän yhteydessä summa, joka vastaa
1,5…3 % keskusta-alueen vuotuisista infrainvestoinneista.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
osaltaan hyväksyä Hyrylän keskustan taideohjelman (päivitetty 10.3.2020)
ehdottaa kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus päättää
osaltaan hyväksyä taideohjelman ja esittää sen hyväksymistä edelleen
valtuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 29.04.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
vilma.karjalainen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Hyrylän keskustan taideohjelma KKL 29.4.2020
Päätöksenteko
Kuntakehityslautakunta hyväksyi Hyrylän keskustan taideohjelman kokouksessaan
30.10.2019 ja kunnanhallitus kokouksessaan 4.11.2019. Kunnanhallitus kumosi
päätöksensä kokouksessaan 13.1.2020 ja palautti taideohjelman valmisteluun, koska
käsittely Teknisessä lautakunnassa ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa oli
erehdyksessä jäänyt välistä.
Tämän jälkeen taideohjelmaa on päivitetty Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä
Teknisen lautakunnan lausuntojen mukaisesti. Muutokset koskevat erityisesti
käsitteiden tarkentamista sekä taiteen rahoittamisen periaatteita. Rahoitusmalleja
koskevat muutokset on valmisteltu yhteistyössä talouspalveluiden kanssa. Tekninen
lautakunta on osaltaan puoltanut päivitetyn taideohjelman hyväksymistä
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kokouksessaan 14.4.2020 ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee ohjelmaa
kokouksessaan 23.4.2020.
Taideohjelmaa käsitellään kolmessa lautakunnassa, kunnanhallituksessa sekä
valtuustossa.

Tausta
Taide kuuluu kiinteästi suomalaiseen rakennettuun ympäristöön. Taidetta voi olla
rakennuksissa joko itsenäisinä teoksina tai rakenteisiin integroituna taiteena ja sitä voi
olla rakennusten välitiloissa, kaduilla, aukioilla sekä puistoissa. Taide voi olla julkista
tai yksityistä, mutta se on aina osoitus arvostuksesta yhteistä ympäristöä kohtaan.
Taide tuo rakennettuun ympäristöön monia hyötyjä. Kuten hyvä arkkitehtuuri, myös
taide lisää kohteen vetovoimaisuutta ja arvoa koko sen elinkaaren ajan. Taide auttaa
luomaan uudelle alueelle identiteettiä, ja teoksista muodostuu nopeasti yhteisiä
maamerkkejä. Julkinen tai muissa yhteisissä paikoissa sijaitseva taide on kenen
tahansa saavutettavissa ilman pääsymaksuja ja aukioloaikoja.
Tuusulan uuden brändin mukaisesti kunnassa painotetaan taidetta kaikissa
muodoissaan, unohtamatta jokaisen kuntalaisen omaa ”elon taidetta”. Tuusula on
kunta, jossa taide ja luonto lyövät kättä uniikilla tavalla. Tuusula on inspiroinut taiteen-
ja kulttuurintekijöitä aina Jean Sibeliuksesta Eino Leinoon, tämän päivän taiteilijoita
unohtamatta. Tuusulassa on kauneutta, joka näkyy ja tuntuu.
Hyrylän keskustan taideohjelmaa on valmisteltu toukokuusta 2018 lähtien. Sopivia
taiteen paikkoja keskustan alueella on kartoitettu osallistavasti – asukkaiden
mielipiteitä on kerätty kyselyn avulla ja pääasiassa kunnan työntekijöille on järjestetty
kaksi erillistä työpajaa. Taideohjelman pohjana on toiminut jo voimassa ja
toteutusvaiheessa oleva Rykmentinpuiston taideohjelma, ja alueiden väliltä löytyy
myös kaupunkikuvallisia yhtymäkohtia. Keskustan taideohjelman toteutus tapahtuu
kuitenkin eri tavalla, kuin Rykmentinpuiston taideohjelman.

Rahoitus ja jatkotoimenpiteet
Hyrylän keskustassa taideohjelmaa rahoitetaan kolmella eri mallilla. Yksityiset
rakentajat sitoutuvat taideohjelmaan kaavoituksen käynnistämissopimuksen tai
maankäyttösopimuksen yhteydessä, ja toteuttavat taidetta oman hankkeensa
yhteydessä. Yksityiset hankkeet siis rahoittavat itse taidehankintansa. Taideohjelma
koskee ainoastaan uusia, taideohjelman hyväksymisen jälkeen käynnistyviä hankkeita
keskustan alueella. Yksityisten hankkeiden taide voi sijaita ulko- tai sisätiloissa,
esimerkiksi porraskäytävässä. Hankittavan taiteen on oltava laadukasta ja
ammattitaiteilijan tekemää. Yksityisten hankkeiden taidehankintoja ohjaa kunnan
organisaation mukainen Keskustaprojekti ja asiantuntija-apua tarjoavat tarvittaessa
Museo, Julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmä (JLLR) sekä Yhdyskuntatekniikka.
Julkisissa hankkeissa taideteoksen suunnittelun kustannuksista vastaa
Keskustaprojekti. Keskustaprojektin varoista voidaan tarvittaessa palkata
taidekoordinaattori ohjaamaan taidehankintoja ja esimerkiksi taiteilijoiden
kilpailutusta. Julkisista taidehankinnoista sopivat yhteistyössä Keskustaprojektin,
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Yhdyskuntatekniikan ja Museon edustajat Taidehankinnat voivat kytkeytyä keskustan
alueen rakennushankkeisiin, esimerkiksi aukioiden rakentamiseen. Valintaprosessiin
ja työn ohjaukseen on aina otettava mukaan museon edustaja.
Julkisten teosten toteutuskuluista vastaa yhdyskuntatekniikka. Taiteen
toteutuskustannukset katetaan joko osana hankkeen investointeja (integroitu taide)
tai rahastomallilla (itsenäiset taideteokset). Yhdyskuntatekniikan keskustan alueen
hankkeiden käynnistyessä määritellään tapauskohtaisesti, toteutetaanko hankkeen
yhteydessä integroitua taidetta, vai varataanko varoja taiderahastoon. Harkinnassa
ovat mukana Yhdyskuntatekniikan, Museon sekä Keskustaprojektin edustajat.
Rakennettaessa tai kunnostettaessa keskusta-alueen infrastruktuuria, voidaan taide
integroida infraan. Taiteen lisäarvo huomioidaan investointivaiheessa ja
taidehankintoihin varataan tarvittava osuus budjetista. Integroitu taide on
kustannustehokasta, sillä taiteilijan suunnittelemilla osilla korvataan rakenteita, jotka
hankittaisiin joka tapauksessa. Integroitu teos voi olla esimerkiksi osa katu- tai
reunakiveystä, aukion valaistusta tai erillinen penkki. Integroitujen taideteosten
huollosta ja kunnostuksesta vastaa yhdyskuntatekniikka.
Itsenäisten taideteosten toteuttamista varten perustetaan rahasto. Rahastoa
kartutetaan vuosittain talousarvion yhteydessä prosenttiperiaatteen mukaisesti.
Taideohjelman toteuttamista varten varataan 1.5–3 % keskustan vuotuisten
infrainvestointien suuruudesta. Varat ohjataan keskustan taiderahastoon.
Taidehankintoja pyritään toteuttamaan 2–3 vuoden välein. Tarvittaessa
taidehankintoja varten voidaan hakea lisämäärärahaa. Itsenäisten taideteosten
huollosta ja kunnostuksesta vastaa museo. Tarvittavat huoltovarat osoitetaan
tarvittaessa talousarvion yhteydessä museon konservointivaroihin.

Tavoitteet
Taideohjelmassa määritellään taiteen keskeisimmät sijoituspaikat keskustan alueella.
Alueelta on tunnistettu kolme tärkeää yhteyttä, joita tulee korostaa taiteen keinoin.
Yksittäisiä taiteen pääsijoituspaikkoja on tunnistettu 6 kappaletta ja muita mahdollisia
sijoituspaikkoja 7 kappaletta. Taiteen sijoituspaikat on esitetty kartalla, mutta sijainnit
ovat likimääräisiä ja niitä tulee tulkita suhteessa keskustan kehittymiseen. Esimerkiksi
tori voi tarkoittaa nykyisen torin alueen sijaan tulevan keskustan uusia keskeisiä
aukiotiloja. Jokipuiston suulle mahdollisesti rakennettavassa parkkitalossa taide tulee
sijoittaa rakennuksen julkisivupintaan. Palvelu- ja liikekeskushankkeessa on tärkeää
huomioida taide osana julkista tilaa. Kun kunnantalon purkamista aletaan suunnitella,
tulee tutkia mahdollisuus järjestää kunnantalolla purkutaidenäyttely.
Tavoitteena on toteuttaa taidehankintoja 2-3 vuoden välein. Pidemmän aikavälin
tavoitteena on saada toteutettua julkista taidetta ainakin 50 % taideohjelmassa
esitetyistä keskeisistä taiteen paikoista.
Ehdotus
Esittelijä: Henna Lindström, vs. kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää osaltaan ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että
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VALTUUSTO päättää
hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman.
hyväksyä, että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti
tontinluovutusehdoissa, kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja
maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate.
hyväksyä, että yhdyskuntatekniikan keskustan alueen hankkeiden yhteydessä
huomioidaan jatkossa Hyrylän keskusta taideohjelma joko integroidun taiteen
tai taideohjelman rahaston kartuttamisen muodossa.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää:
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 202
Valmistelijat / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
vilma.karjalainen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Hyrylän keskustan taideohjelma, khall 18.5.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman
hyväksyä, että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti
tontinluovutusehdoissa, kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja
maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate
hyväksyä, että yhdyskuntatekniikan keskustan alueen hankkeiden yhteydessä
huomioidaan jatkossa Hyrylän keskustan taideohjelma joko integroidun taiteen
tai taideohjelman rahaston kartuttamisen muodossa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 08.06.2020, § 69
Liitteet

1 Hyrylän keskustan taideohjelma, khall 18.5.2020, valt 8.6.2020
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Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman
hyväksyä, että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti
tontinluovutusehdoissa, kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja
maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate
hyväksyä, että yhdyskuntatekniikan keskustan alueen hankkeiden yhteydessä
huomioidaan jatkossa Hyrylän keskustan taideohjelma joko integroidun taiteen
tai taideohjelman rahaston kartuttamisen muodossa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
sivistyksen toimialue, kasvun ja ympäristön toimialue, kaavoitus
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Kunnanhallitus, § 165,29.04.2019
Valtuusto, § 59,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 43,03.02.2020
Valtuusto, § 15,09.03.2020
Kunnanhallitus, § 221,25.05.2020
Valtuusto, § 70, 08.06.2020
§ 70
Riola Jouko ja Väänänen Elina, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kunnanhallituksen
kahden jäsenen valinta
TUUDno-2019-724
Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 165
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Hallintosäännön 8.1 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 13 jäsentä eli
puheenjohtajana toimiva pormestari, varapuheenjohtajina toimivat
apulaispormestarit ja 10 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kuntalain 32.1 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi. Nykyisten jäsenten toimikausi pormestaria ja
apulaispormestareita lukuunottamatta päättyy 31.5.2019.
Kuntalain 73.1 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seuraavaa:
”Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei
kuitenkaan:
1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
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Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.”
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 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.”
Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain
4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta
johdu.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari ja
varapuheenjohtajina apulaispormestarit
valita apulaispormestareista kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Mika
Mäki-Kuhnan ja 2. varapuheenjohtajaksi Jussi Salosen
valita kunnanhallitukseen kymmenen (10) jäsentä ja heille sekä pormestarille ja
apulaispormestareille henkilökohtaiset varajäsenet (13) toimikaudeksi 1.6.2019-
31.5.2021
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 13.05.2019, § 59
Ehdotus
Valtuusto päättää
todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari ja
varapuheenjohtajina apulaispormestarit
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valita apulaispormestareista kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Mika
Mäki-Kuhnan ja 2. varapuheenjohtajaksi Jussi Salosen
valita kunnanhallitukseen kymmenen (10) jäsentä ja heille sekä pormestarille ja
apulaispormestareille henkilökohtaiset varajäsenet (13) toimikaudeksi 1.6.2019-
31.5.2021
Päätös
Valtuusto päätti
hyväksyä ehdotuksen ja päätti kunnanhallituksen kokoonpanoksi toimikaudella
1.6.2019-31.5.2021 seuraavaa:
Jäsenet
Lindberg Arto, pj
Mäki-Kuhna Mika, 1. varapj
Salonen Jussi, 2. varapj
Heikkilä Satu
Heikkinen Pekka
Huuhtanen Pasi
Lappalainen Annika
Mattila Pentti
Mäensivu Karita
Reinikainen Tuija
Riola Jouko
Salmi Lilli
Väänänen Elina

Henkilökohtaiset varajäsenet
Kuusisto Päivö
Simola Sakari
Friman Kari
Rosenqvist Ulla
Palvas Liisa
Sipiläinen Johanna
Huusko Outi
Nyman Ari
Koivunen Aila
Seuna Veikko
Nordström Katja
Laitinen Sarianna
Peltonen Jani

Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Satu Heikkilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen valittu Ulla
Rosenqvist on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa ko. luottamustoimesta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Ulla Rosenqvistille eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä
valita Satu Heikkilälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.03.2020, § 15
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Ulla Rosenqvistille eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä
valita Satu Heikkilälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Ulla Rosenqvistille eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä
valita Satu Heikkilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi Salme Nepposen.

Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 221
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Jouko Riola ja Elina Väänänen ovat pyytäneet henkilökohtaisista syistä eroa
kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Jouko Riolalle ja Elina Väänäselle eron kunnanhallituksen
jäsenen tehtävästä
valita Riolan tilalle uuden jäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
valita Väänäsen tilalle uuden jäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 08.06.2020, § 70
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Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Jouko Riolalle ja Elina Väänäselle eron kunnanhallituksen
jäsenen tehtävästä
valita Riolan tilalle uuden jäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
valita Väänäsen tilalle uuden jäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Jouko Riolalle ja Elina Väänäselle eron kunnanhallituksen
jäsenen tehtävästä
valita Riolan tilalle jäseneksi kunnanhallitukseen Katja Nordsrömin ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jouko Riolan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
valita Väänäsen tilalle jäseneksi kunnanhallitukseen Jani Peltosen ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Elina Väänäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Tiedoksi
Riola Jouko, Väänänen Elina, Norström Katja, Peltonen Jani, hallintopalvelusihteeri,
henkilöstöpalvelut
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Valtuusto, § 155,11.11.2019
Kuntakehityslautakunta, § 62,13.05.2020
Kunnanhallitus, § 222,25.05.2020
Valtuusto, § 71, 08.06.2020
§ 71
Vesijättöjen lunastaminen Tuusulanjärven alueella kunnan omistamilla mailla, aloite
TUUDno-2019-2258
Valtuusto, 11.11.2019, § 155
Pasi Huuhtanen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen:
"Me allekirjoittaneet esitämme, että Tuusulan kunta lunastaa omistamiltaan alueilta
vesijätöt maanmittaustoimituksella.Vesijätöt eivät kuulu kaava-alueelle, joten
lunastamalla vesijätöt saadaan kyseessä olevat alueet kaavan alaisiksi ja täten myös
rakennusvalvonnan alaiseksi. Nyt rakennusvalvonta on suorittanut ennenkaikkea
yksityisten omistamille maille valvontatoimia ja osassa tapauksista toimivalta olisi
kuulunut vesilain mukaisesti ELY-keskukselle. Kunnan tekemät vesijättölunastukset
voivat myös toimia motivaattorina yksityisille kiinteistönomistajille
vesijättöjen lunastamiseen, jolloin myös nämä alueet tulisivat oikeusvaikutteiseksi
kaava-alueeksi."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kuntakehityslautakunta, 13.05.2020, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Hämäläinen, Matti Karppi
paivi.hamalainen@tuusula.fi, matti.karppi@tuusula.fi
maankäyttöpäällikkö, maanmittausinsinööri
Liitteet

1 Ranta-alueet, eteläosa, liitekartta, KKL 13.5.2020
2 Ranta-alueet, pohjoisosa, liitekartta, KKL 13.5.2020
3 Ranta-alueet, eteläosa, liitekartta ilmakuvalla, KKL 13.5.2020
4 Ranta-alueet, pohjoisosa, liitekartta ilmakuvalla, KKL 13.5.2020
Perusteet
Valtuutettu Pasi Huuhtanen esitti ja monta muuta valtuutettua allekirjoittivat
11.11.2019 valtuustoaloitteen, johon on laadittu Tuusulan kunnan
maankäyttömahdollisuuksia Tuusulanjärven rannalla havainnollistavat kartat.
Tuusulanjärvi on karttaotteilla jaettu kahteen osaan eli eteläosaan ja pohjoisosaan
(Tuomala). Samat tiedot on esitetty sekä pohjakartan ja ajantasa-asemakaavan
yhdistelmää että lisäksi ilmakuvaa taustalla käyttäen.
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Kasvun ja ympäristön toimialueen vastaus aloitteeseen
Tuusulan kunnalla on verrattain vaatimaton maanomistus aivan Tuusulanjärven ranta-
alueilla, kuten liitteenä olevista kartoista voi todeta. Vastineessa on tarkasteltu
Tuusulanjärven rantaan rajoittuvaa maankäytöllistä tilannetta kokonaisuutena,
kunnan nykyisen maanomistuksen ja kaavoitetun alueen osalta sekä vesijättöjen
lunastamisen juridisia edellytyksiä. Juridisia perusteita tarkasteltu tarkemmin alla.
Vesijätön lunastus, lunastusedellytykset (KML § 60.1)
Kiinteistönmuodostamislaki (KML) 60.1 §:
”Jos kiinteistön kohdalla on yhteistä vesijättöä taikka kiinteistön kohdalle on sen
muodostamisen jälkeen syntynyt yksityistä vesijättöä, joka vaikeuttaa huomattavasti
kiinteistön käyttämistä tai jota voidaan tarkoituksenmukaisesti käyttää vain kiinteistön
yhteydessä, kiinteistön omistajalla on oikeus lunastaa vesijättö tai osa siitä. Jos edellä
tarkoitettua vesijättöä voidaan tarkoituksenmukaisesti käyttää vain kiinteistön yhteydessä,
kiinteistön omistaja on velvollinen vesijätön omistajan tai, jos vesijättö on yhteinen,
osakaskunnan vaatimuksesta lunastamaan vesijättöalueen tai sen osan.”
Toimituksessa on selvitettävä vesijätön olemassaolo. Hakemuksen kohteena olevan
kiinteistörekisteriyksikön kohdalla tulee olla yhteistä vesijättöä tai kyseisen
rekisteriyksikön muodostamisen jälkeen syntynyttä yksityistä vesijättöä.
Vesijättönä saa lunastaa vain vesilakia tulkiten maa-alueeksi katsottavaa aluetta,
jolloin keskivedenkorkeuden mukainen rantaviiva on selvitettävä. Vesialuetta ei saa
lunastaa vesijättönä. Ruoppaamalla syntynyttä aluetta ei myöskään voi lunastaa
vesijättönä. Vesijätöksi tulkitaan myös täyttämällä tai pengerkuivaamalla maa-alueeksi
pysyvästi muodostunut vesialue, jos toimenpiteelle on lakiin perustuva oikeutus
(lupa). Jos vesijättö on syntynyt ilman laillista lupaa täyttämällä
lunastamistarkoituksessa, niin vesijätön lunastamisedellytyksiä ei ole.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, lunastusperusteet (MRL § 96.1)
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 96.1 §:
”Kunnan ja muun julkisyhteisön lunastusoikeus asemakaava-alueella
Kunta saa asemakaava-alueella ilman erityistä lupaa lunastaa sellaisen yleisen alueen sekä
sellaisen yleisen rakennuksen asemakaavan mukaisen tontin, joka asemakaavassa on
tarkoitettu kunnan laitokselle tai kunnan muihin tarpeisiin. Valtiolla ja kuntayhtymällä on
vastaavasti oikeus lunastaa sellainen asemakaavan mukainen yleisen rakennuksen tontti ja
yleinen alue, joka asemakaavassa on tarkoitettu valtion tai kuntayhtymän laitokselle tai
muihin näiden tarpeisiin.”
Kunnalla, kuntayhtymällä tai valtiolla on oikeus lunastaa yleinen alue tai yleisen
rakennuksen rakentamiseen tarkoitettu asemakaavan mukainen tontti. Lunastaminen
ei vaadi erillistä lunastuslupaa. Yleistä rakennus varten lunastettavan tontin ei tarvitse
olla vahvistetun tonttijaon mukainen tontti.
Lainkohdassa ei ole eritelty alueen yleistä käyttötarkoitusta, vaan lunastusoikeus
harkitaan asemakaavan kaavamääräyksen ja kaavaselostuksen tai muun selvityksen
perusteella. Asemakaavassa kunnan toteutettavaksi tulevat kadut, virkistysalueet,
eräät liikennealueet ja erityisalueet sekä kunnan tarpeisiin osoitetut yleisten
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rakennusten korttelialueet (Y-tontit). Valtion tai sen liikelaitoksen toteutettaviksi
tulevia alueita ovat liikennealueet ja eräät erityisalueet sekä sellaiset yleisten
rakennusten korttelialueet, jotka on osoitettu valtion tarpeisiin (esim. yliopistolliset
sairaalat ja yliopistot). Kuntayhtymän tarpeisiin osoitettuja yleisten rakennusten
korttelialueita ovat esimerkiksi kuntayhtymän sairaalat ja oppilaitokset.
Tontin ja rakennuspaikan osan lunastaminen, lunastusedellytykset, voimassa oleva
asemakaava (KML § 62)
Kiinteistönmuodostamislaki (KML) 62 §:
”Tontin tai asemakaavaan soveltuvan rakennuspaikan muodostamiseksi tontin tai
rakennuspaikan osan omistajalla on oikeus lunastaa toiselle kuuluvaa tonttiin tai
rakennuspaikkaan sisältyvää aluetta.
Milloin useat tahtovat lunastaa toiselle kuuluvaa tontin tai asemakaavaan soveltuvan
rakennuspaikan aluetta, on etuoikeus sillä, jonka osalla rakennuksineen ja laitteineen on
suurin arvo. Jos osat ovat samanarvoiset, lunastusoikeus on sillä, joka ensiksi on vaatinut
lunastamista.”
Lunastamisen lähtökohtana on voimassa oleva asemakaava. Lunastajan tulee omistaa
osa asemakaavan mukaisesta tontista tai missä sitovaa tai ohjeellista tonttijakoa ei
ole, osa rakennuskorttelin alueesta.
Kuten edellä esitetyistä eri lainkohdista voidaan huomata, on Tuusulanjärven rannoilla
kunnan mahdollista hankkia alueita omistukseen erilaisilla tavoilla ja jokaisessa
mahdollisessa lunastuskohteessa on mietittävä kunnan kannalta taloudellisinta ja
tarkoituksenmukaisinta keinoa.
Kunnalla on Tuusulanjärven ranta-alueilla suunnitteilla useita hankkeita, joiden
yhteydessä alueiden hankkimista kunnalle tai muita mahdollisuuksia on
kohdekohtaisesti mietittävä. Koska hankinnoilla on aina taloudellista merkitystä, ei
vesijättöjenkään lunastamiseen voi ryhtyä ilman perusteellista pohdintaa sen
kokonaistaloudellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta hankkeidemme tai jonkin
muun perustellun syyn kannalta.
Ranta-alueita koskevia, vireillä olevia hankkeita
Tuusulanjärven lounaisrannan ulkoilureitti lintutornin - Koskenmäentien -
Kalamiehentien välillä:
Ulkoilureitin ensivaiheessa ollaan rakentamassa Koskensillan luota esteetön reitti
uudelle lintutornille, minkä sijainti on kokonaan kunnan omistamalla maalla.
Myöhemmissä vaiheissa reitin tulevat, kevyemmin rakennettavat osuudet lintutornilta
Koskenmäen suuntaan sekä Kalamiehentielle, minkä sijainnit ovat osittain kunnan
omistamalla maalla ja yksityisten maanomistajien kanssa tavoitteena on edetä
ulkoilureittisopimuksin.
Tuusulanjärven länsiranta välillä Kalapojanpuisto - Anttilan tilakeskus sekä
Seittelinlahti:
Rantarajan paikan vahvistamiseksi usealla kiinteistöllä on haettu tänä keväänä
rajankäyntitoimitusta, mm. Anttilan tilakeskuksen kaavoitusta varten.
Kartoilla esitetyt asiat
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Kartoilla näkyvät Tuusulan kunnan omistamat kiinteistöt, joista Tuusulanjärven
rannalla sijaitsevien osalta on tummansinisellä värillä korostettu sellainen rantaraja,
jonka kohdalla pohjakarttatarkastelun perusteella voi olla Kiinteistönmuodostamislain
mukaisesti lunastettavaa vesijättöaluetta. Varsinkaan näissä kohteissa mahdollisuus
lunastamiseen tai sen laajuus eivät ole absoluuttisia, koska edellytykset käydään vasta
maanmittaustoimituksissa läpi. (KML § 60.1)
Kartoilla on myös korostettu vihreällä viivarasterilla sellaiset Tuusulanjärven rannassa
olevat, voimassa olevan asemakaavan mukaiset puisto- tai lähivirkistysalueet, jotka
eivät ole kunnan omistuksessa, mutta joiden lunastamiseen on Maankäyttö- ja
rakennuslain mukainen oikeus. (MRL § 96.1)
Lisäksi kartoilla on korostettu oranssilla viivarasterilla sellaiset Tuusulanjärven
rannassa olevat, voimassa olevien asemakaavojen mukaiset tontinosat
(rakennuspaikan osat), jotka eivät ole kunnan omistuksessa, mutta joiden muita osia
kunta ennestään omistaa. Näihin muiden omistamien tontinosien (rakennuspaikan
osien) lunastamiseen voi kunnalla olla Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeus.
(KML § 62)
Menettely
Tapauskohtaisesti on harkittava onko vesijätön lunastus oikea tapa saavuttaa
aloitteessa tarkoitetut päämäärät vai olisiko tavoite saavutettavissa paremmin esim.
kaavoituksen keinoin tai jollain muilla keinoin. Toimialueen esityksenä on, että ranta-
alueiden osalta edetään erikseen kullekin alueelle kunnassa laadittavien
suunnitelmien ja tarpeiden mukaan vaiheittain, joko alueita lunastaen tai muuta
menettelytapaa käyttäen, jotta kunnan kannalta tarkoituksenmukainen tavoite
saadaan toteutumaan.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Pasi Huuhtasen 11.11.2019 § 105 esittämän ja monen muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 222
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Hämäläinen
paivi.hamalainen@tuusula.fi
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maankäyttöpäällikkö
Liitteet

1 Ranta-alueet, pohjoisosa, liitekartta ilmakuvalla, khall 25.5.2020
2 Ranta-alueet, pohjoisosa, liitekartta, khall 25.5.2020
3 Ranta-alueet, eteläosa, liitekartta ilmakuvalla, khall 25.5.2020
4 Ranta-alueet, eteläosa, liitekartta, khall 25.5.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Pasi Huuhtasen 11.11.2019 § 105 esittämän ja monen muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 08.06.2020, § 71
Liitteet

1 Ranta-alueet, eteläosa, liitekartta, khall 25.5.2020, valt 8.6.2020
2 Ranta-alueet, eteläosa, liitekartta ilmakuvalla, khall 25.5.2020, valt 8.6.2020
3 Ranta-alueet, pohjoisosa, liitekartta, khall 25.5.2020, valt 8.6.2020
4 Ranta-alueet, pohjoisosa, liitekartta ilmakuvalla, khall 25.5.2020, valt 8.6.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Pasi Huuhtasen 11.11.2019 § 105 esittämän ja monen muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 34,06.04.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 36,20.05.2020
Kunnanhallitus, § 223,25.05.2020
Valtuusto, § 72, 08.06.2020
§ 72
Koskenmäen kiertoliittymän kevyen liikenteen alikulun koronavirusgraffitin säilyttäminen,
aloite
TUUDno-2020-675
Valtuusto, 06.04.2020, § 34
Seppo Noro esitti seuraavan Vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen:
"Koskenmäen kiertoliittymän kevyen liikenteen alikulkuun on ilmestynyt
korkeatasoinen koronavirusgraffiti. Esitämme että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
ryhtyy toimiin sen suojelemiseksi tavalla tai toisella. Tuusulabrändin ydinslogan
kuuluu ’Tuusula – elämisen taidetta’. Mikä olisikaan sopivampaa kuin huomioida
elävää. Kyseinen graffiti olisi pysyvä muisto tästä poikkeuksellisesta ajasta, jota
elämme."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 20.05.2020, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Tuominen
minna.tuominen@tuusula.fi
intendentti
Graffititaide on osa katutaideilmiöitä, jonka arvottamista ja säilyttämistä voidaan
ajatella kahtaalta.Graffitien arvottaminen liittyy kiinteästi niiden omiin lähtökohtiin ja
ilmiön luonteeseen. Alalla on omat koodistonsa ja mestarinsa, ja näissäkin on suuret
paikalliset erot. Katutaide on vahvasti paikkasidonnaista ja erityisesti graffitikulttuuriin
kiinteästi liittyvät asiat, kuten muiden tekijöiden teosten kommentointi,
oman tagin jättäminen tai päälle maalaaminen kuuluvat elävään katutaiteeseen.
Teoksia voi arvottaa peruskriteereillä suhteessa yleisiin taidetrendeihin, kuten niiden
teknisyyttä ja tasapainoisuutta - ja kuten tässä, ajankohtaisuus on merkittävä tekijä.
Lisäksi paikalla on erityistä merkitystä, graffitit liittyvät aina tilaan johon teos on tehty,
ja myös ilmiön sisällä arvotetaan maalauspaikkaa, esim. sen näkyvyyden tai
vaikeusasteen mukaan.
Graffititaiteen säilyttäminen on kuitenkin ristiriitainen koko taiteenlajin keskeisen
idean kanssa: graffitigenressä on oleellista se, että se syntyy omaehtoisesti,
instituutioiden ja virallisen vallankäytön ulkopuolella tai reunamilla. Sen
perusolemukseen kuuluu tilapäisyys: se muuttuu osaksi paikan kerrostumia ja jossain
vaiheessa peittyy, hiipuu tai korvautuu uudella maalauksella, riippumatta tekijän tai
teoksen arvotuksen tasosta.
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Ylläolevaan perustuen, katutaide ja erityisesti graffititeosten kohdalla kuvallinen
dokumentointi on hyvä ja riittävä vaihtoehto. Kuva ja siitä saatavat teostiedot (aihe,
tekijä tagi jne.) jäävät Tuusulan taidemuseon/museon arkistoon, ja mikäli tekijään
saadaan yhteys, voidaan siitä säilyttää mahdollinen luonnos. Kuten aloitteessa
huomioidaan, elävää tämän hetken ilmiötä kuvaavana katutaiteena, siitä jää myös jälki
nykydokumentointi -projektiin, joka on Tuusulan museon hanke.
Lausunto nojaa HAMin (aluetaidemuseo), Vantaan taidemuseo Artsin ja paikallisen
tekijän tuntemukseen sekä pohdintaan suhteessa Tuusulan taidemuseon
kokoelmapolitiikkaan. Erikseen voidaan huomioida, että mikäli Tuusulan taidemuseo
tilaa katutaideteoksen, sovitaan sen säilyttämisestä tilausvaiheessa, jonka
huolehtimisesta on sovittava myös kuntatekniikan kanssa. Joka tapauksessa, niiden
elinkaari on yleisesti huomattavasti lyhyempi kuin pitkäkestoisiksi tarkoitetussa
taiteessa. Luvallisten graffitien tekemiseen on saatava paikanomistajan lupa (tässä
ELY-keskus).
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen
johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO
päättää katsoa valtuutettu Seppo Noron esittämän Tuusulan Vasemmiston
valtuustoryhmän aloitteen 6.4.2020 § 34 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 223
Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Tuominen
minna.tuominen@tuusula.fi
intendentti
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Seppo Noron 6.4.2020 § 34 esittämän Tuusulan
vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, 08.06.2020, § 72
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa valtuutettu Seppo Noron 6.4.2020 § 34 esittämän Tuusulan
vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 73
Ilmoitusasiat / muut asiat
Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valtuuston informaatiotilaisuuden/ valtuustoseminaarin muistio 4.6.2020.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

65 (69)

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
08.06.2020

5/2020

66 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 74
Virkamiesten ja poliittisten luottamushenkilöiden käytössä olevien kunnan luottokorttien
ohjeistuksen tarkentaminen, aloite
TUUDno-2020-1484
Lea Ahonen esitti seuraavan aloitteen:
"Uuden johtamisjärjestelmän myötä on syytä tarkistaa ohjeistusta luottokorttien
käytössä. Vaihtuvuus korttien käyttäjissä on jo poliittisen johtajuuden myötä
suurempi. Ohjeistusten tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Tiedossa tulee olla myös,
kuka luottokortit luovuttaa ja ohjeistaa käytön.
Tällä hetkellä on olemassa ohjeistus luottokortin käytöstä vuodelta 2012. (Kunnan
Eurocard-kortin käyttö, ohjeet 16.8.2017, talousjohtaja Markku Vehmas)
Kansliapäällikkö Harri Lipasti on antanut vielä ohjeistuksen alkoholijuomien ja
tarjoilun suhteen 13.1.2020.
(Kunnan varojen ja luottokortin käyttö alkoholitarjoiluun kunnan tilaisuuksissa ja
edustamisessa, 13.1.2020, Harri Lipasti )
Ohjeistusta tulee selkeyttää. Mitä esim. tarkoittaa ”kohtuullisesti ” tai” tavanomaiset ja
kohtuulliset”.
Samalla tulee ottaa huomioon, että kaikessa on kysymys kuntalaisten verorahojen
käytöstä. Näin ollen ohjeistuksen tulee olla yksiselitteisen selkeä, ettei tulkintoja synny.
Mitä laskujen hyväksyntään tulee on uuden poliittisen johtamisjärjestelmän
yhteydessä tarkennettava, ettei synny tilannetta, jossa vastavuoroisesti toinen
hyväksyy toisensa laskun ja päinvastoin.
Tarkennetut ohjeistukset ja hyväksyjäluettelo tulee saattaa valtuutetuille tiedoksi."
Ehdotus
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§63, §66, §67, §69, §70
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä
koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun
päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.
Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta
näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,
jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on
ilmoitettava
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1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
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Muutoksenhakukielto
§64, §65, §68, §71, §72, §74
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

