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§ 328
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 329
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Kati Lepojärvi ja Ari Nyman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 330
Valtuuston 6.9.2021 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Valtuuston kokouksessa 6.9.2021 käsiteltiin §§ 118–132.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
todeta KunL 96 §:n mukaisesti valtuuston 6.9.2021 pidetyn kokouksen
päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 331
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Kansliapäällikkö
muu päätös:
§ 35 Tilakeskuksen päällikön päätös 18.8.2021, Hyrylän urheilukeskus BMX-radan
rakennusurakka, otto-oikeuden käyttäminen, 08.09.2021
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää ottaa yllä mainitun viranhaltijapäätöksen kuntalain 92 §:n
nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 332
Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029, Tuusulan kunnan lausunto
TUUDno-2021-2012
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri
Liitteet

1 Lausuntopyyntö 2.7.2021, valtion väyläverkon investointiohjelma 2022-2029, khall
13.9.2021
2 Yhteenvetoluonnos 2.7.2021, valtion väyläverkon investointiohjelma 2022-2029,
khall 13.9.2021
3 Luonnos 2.7.2021, Väyläviraston investointiohjelma 2022-2029, khall 13.9.2021
Tausta
Väylävirasto pyytää lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi
vuosille 2022–2029. Lausunto on pyydetty toimittamaan www.lausuntopalvelu.fi -
sivuston kautta 15.9.2021 mennessä.
Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 -suunnitelma,
toimeenpanoa. Vuosien 2022–2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon
perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden
vaikutuksista.
Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa.
Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja
hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Jo päätetyt
kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly
investointiohjelmaan.
Investointiohjelma päivitetään vuosittain ennen seuraavan vuoden
talousarviovalmistelua, sekä aina Liikenne 12 -suunnitelman päivittämisen yhteydessä.
Lausuntopyyntö on muotoiltu joukoksi kysymyksiä. Lausunto on laadittu listaukseksi
kysymyksiin annettavia vastauksia.
Lausunto
Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen
valmisteluperiaatteet?
Investointiohjelman valmisteluperiaatteet ja rooli Liikenne 12 -suunnitelman
toimeenpanossa on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi. Läpinäkyvyyden
turvaamiseksi ohjelmassa tulisi kuitenkin kuvata vielä laajemmin, miten ja millä
perusteilla hankkeita on valittu, vertailtu ja priorisoitu.
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Investointiohjelman laatimista ovat ohjanneet Liikenne 12 –suunnitelman
lähtökohdat, tavoitteet, strategiset linjaukset ja toimenpiteet. Onko
mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille
asetettuihin tavoitteisiin? Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten
kautta tasapuoliset ja selkeät?
Investointiohjelman vaikutuksia on arvioitu suhteessa Liikenne 12 -suunnitelman
tavoitteisiin. Ohjelmaluonnoksessa esitetty sanallinen arviointi sekä osasta hankkeista
olemassa olevien yhteiskuntataloudellisten laskelmien pohjalta PRIO-työkalulla
lasketut investointiohjelman hyödyt osoittavat, että ohjelmalla on oikean suuntaisia
vaikutuksia ja ohjelmalla on pystytty vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin. On
kuitenkin vaikea hahmottaa kokonaisuutena tasoa, jolla investointiohjelma vastaa
tavoitteisiin.
Ohjelmaraportoinnin perusteella ei voi päätellä onko koottu ohjelma vaikutuksiltaan
paras tai optimaalisin hankkeiden yhdistelmä. Hankekokonaisuuden kokoamiseen
tarvittaisiin lisää läpinäkyvyyttä. Alueiden välistä oikeudenmukaisuutta ja
tarkoituksenmukaista kohtelua ei investointiohjelman sisällön perusteella pysty hyvin
arvioimaan. Perustelut tulisi esittää myös ohjelman ulkopuolelle jääneiden
hankkeiden osalta.
Tuusulan kunta korostaa, että kasvavan ja kansantalouden näkökulmasta merkittävän
Helsingin seudun rooli ja tarpeet tulee ottaa huomioon investointiohjelman
valmistelussa.
Onko mielestänne ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12 –suunnitelman
talousraamin puitteissa siten, että valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet toteutuisivat paremmin ja
kokonaisvaikutusten arvioinnin mukaan tulos olisi parempi? Miten muuttaisitte
ohjelmaa ja miten perustelette paremmat vaikutukset?
Helsingin seudulle yhteisesti laadittu maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma
MAL 2019 sekä kuntien ja valtion kesken solmittu MAL-sopimus toimivat seudun
yhteisenä tahdonilmauksena ja lähtökohtana kasvavan metropolialueen kestävälle
kehittämiselle. MAL 2019 -suunnitelman hankekorien ja MAL-sopimuksen asettamien
reunaehtojen tulee olla lähtökohtina investointiohjelman valmistelussa.
Tuusulan kunta pitää tärkeänä seuraavien näkökohtien huomioon ottamista valtion
väyläverkon investointiohjelman valmistelussa:
Pääradan kapasiteetin lisäämisen kolmas vaihe (Pasila - Riihimäki) tulee
käynnistää toisen vaiheen toteuttamisen rinnalla.
Valtion tulee osoittaa pitkäjänteisesti rahaa liikenneinfran pieniin
kehittämishankkeisiin (KUHA) ja sitoutua liityntäpysäköintihankkeiden
toteuttamiseen MAL 2019 -suunnitelmassa linjatun mukaisesti. Valtion
vuosittainen KUHA-rahoitus Helsingin seudulle tulee nostaa 15 miljoonaan
euroon vuodesta 2023 alkaen.
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Valtakunnallisesti ja seudullisesti tärkeää, MAL 2019 -suunnitelmaan sisältyvää
valtateiden 3 ja 4 välistä Keski–Uudenmaan pohjoista logistiikan
poikittaisyhteyttä (Järvenpää–Nurmijärvi) tulee edistää.
Valtakunnallisesti ja seudullisesti tärkeää, MAL 2019 -suunnitelmaan sisältyvää
Kehä IV -yhteyttä (maantie 152 välillä Hämeenlinnanväylä–Tuusulanväylä) tulee
edistää. Hanke kehittää lentokenttäaluetta ympäröivien logistiikka-alueiden
yhteyttä valtatien 3 suuntaan.
Kehä IV -poikittaisyhteyteen kytkeytyviä, laadukkaan valtateiden 3 ja 4 välisen
poikittaisyhteyden muodostamiseksi tarvittavia ja edistämistä vaativia hankkeita
ovat lisäksi Tuusulan itäväylän (mt 11466) kehittäminen sekä maantien 148
kapasiteetin turvaaminen.
Tuusulan kunta vastustaa ruuhkamaksujen/tietullien käyttöönottoa.
Liikenteen infrastruktuurin pienten kehittämishankkeiden (KUHA) rinnalla myös
paitsioon jääneet keskisuuret, maankäytön kehittämistä ja asumisen lisäämistä
tukevat tie- ja liittymähankkeet tulee ottaa huomioon. Valtio edellyttää MAL-
sopimuksissa kunnilta asuntotuotantotavoitteiden täyttämistä ja maankäytön
lisäämistä. Kunnat pyrkivät ohjaamaan maankäyttöä kestävää liikkumista tukeville
alueille kuten asemanseuduille ja joukkoliikenteen reiteille, mutta tämän lisäksi
tarvitaan myös nykyisten liittymien ja väyläjaksojen kehittämistä, joissakin tapauksissa
uusia liittymiäkin.
Tuusulan kunta pitää Liikenne 12 -suunnitelmassa esitettyä yhteisrahoitusmallia ja sen
sisältämää periaatetta, jonka mukaan valtion kustannusosuus olisi maksimissaan 50 %
valtion verkolla toteutettavissa kaupunkiseudun liikennejärjestelmää parantavissa tie-,
raide- ja muissa mahdollisissa hankkeissa, kohtuuttomana. Lähtökohtana tulee olla,
että valtio vastaa valtion väylistä ja niiden kustannuksista ja kunnat katuverkosta.
Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä
ja seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa
väyläverkon kunnossapito- ja kehittämistarpeista mm. alueellisen
liikennejärjestelmätyön, väylien suunnittelun ja asiakkuusyhteistyön avulla?
Väyläverkon investointiohjelman luonnos on valmisteltu Väyläviraston sisäisenä työnä.
Tuusulan kunta katsoo, että jatkossa kunnat ja seudut tulee ottaa mukaan ohjelman
valmisteluun. Keskinäisen yhteistyön kautta voidaan varmistaa, ettei liikenneverkon
kehitys eriydy maankäytön ja asumisen kehityksestä ja näihin liittyvistä tarpeista.
Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?
Vuosittain päivitettävä investointiohjelma tukee osaltaan väyläverkon kehittämisen ja
ylläpidon pitkäjänteisyyttä ja luo samalla näkymää tuleville vuosille. Tuusulan kunta
pitää tärkeänä, että investointiohjelman ulkopuolelle jääneiden, Liikenne 12 -
tavoitteita tukevien hankkeiden suunnitelmavalmiutta edistetään ja mahdollistetaan
näiden toteuttaminen jatkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
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Kunnanhallitus päättää
antaa asiaselostukseen kirjatun lausunnon valtion väyläverkon
investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2022–2029
tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Väylävirasto, Jukka-Matti Laakso
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§ 333
Hyrylän urheilukeskuksen BMX -radan rakentamisen hankinta, otto-oikeuden käyttäminen,
tilakeskuksen päällikön päätös 18.8.2021
TUUDno-2021-1404
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Kansliapäällikkö on 8.9.2021 tekemällään päätöksellä käyttänyt otto-oikeutta
tilapalvelupäällikön 18.8.2021 § 24 tekemästä hankintapäätöksestä asiassa Hyrylän
urheilukeskuksen BMX-radan rakennusurakka.
Suunnitteluvaiheessa BMX-rahan kustannusarvioksi määriteltiin noin 700 000 euroa.
BMX-radan toteutukseen oli varattu vuoden 2021 talousarviossa 400 000 euron
määräinen investointimääräraha. Lisäksi rahoitus oli suunniteltu osin katettavaksi
Aluehallintovirastolta saatavalla avustuksella. Avustusta haettiin 292 000 euroa, mutta
saatiin 190 000 euroa.
Urakka on jaettu karkeasti kahteen osaan erikseen laaditun urakkarajaliitteen
mukaisesti. Urakan ensimmäisen osa, pohja- ja maanrakennustyöt, kilpailutettiin
21.6.2021 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Tarjouksia saatiin asetettuun määräaikaan
19.7.2021 mennessä kolme. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi arvioitiin Recset
Oy:n tarjous hinnaltaan 683 000 euroa.
Urakan jälkimmäinen osa vaatii suorahankintaa seuraavissa osa-alueissa: profiloinnin
viimeistely, kaarteiden asfaltointi sekä lähtöportti asennuksineen. Jälkimmäisen
urakan osat ja euromääräiset arviot ovat seuraavat: lähtöportti 63 000 euroa,
profilointi 30 000 euroa, asfaltointi (sis.massan) 85 000 euroa, kalusto- ja
kiviaines 20 000 euroa, rakennustöiden valvonta ja projektinjohtopalvelut 18 000
euroa, kastelujärjestelmä (tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsija) 35 000 euroa,
työmaan dokumentointi 9 000 euroa sekä pilaantuneen maa-aineksen käsittely 50 000
euroa. Edellä mainitut ovat yhteensä 310 000 euroa. Pilaantunut maa-aines ko.
alueella tulisi käsitellä muunkin rakentamisen yhteydessä.
Kokonaiskustannusarvio on 993 000 euroa ja se jakaantuu kahdelle vuodelle, vuosille
2021 ja 2022. Kuluvan vuoden kulut katetaan vuoden 2021 investointimäärärahasta
400 000 euroa ja tarvittavin osin aluehallintoviraston avustuksesta. Vuodelle 2022 on
tarpeen varata investointiin 310 000 euroa.
Investointihanke toteutuisi siten, että se olisi valmis arviolta kesäkuussa 2022.
Edellä olevaan laskelmaan on haluttu kuvata hankkeen kaikki kulut, sekä varsinaiseen
rakentamiseen että muihin töihin varattavat kulut. Muita kuluja voidaan osin kattaa
muilta kustannuspaikoilta. Nyt kuvattuja muita kulua ei ole tavanomaisesti laskettu
mukaan rakennusurakan investoinneissa.
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Hankkeen kokonaiskulut kasvoivat kuitenkin osin arvioitua suuremmiksi
suunnitelmaratkaisujen, rakentamisen kustannusten nousun (teräs ja betoni),
kiviaineksen määrän kasvun (pohjavesialueen vaatimukset), pilaantuneiden maa-
ainesten puhdistamisen ja käsittelyn sekä urakan viivästyminen vuoksi.
Urakkakilpailutusta ei ole tarkoituksenmukaista keskeyttää, koska siitä seuraisi
hankkeen uusi suunnittelu lisäkuluineen sekä nousussa olevien
rakentamiskustannusten aiheuttama epävarmuus kustannuksista on olemassa. BMX-
ratojen rakentaminen vaatii erityisosaamista ja sen saaminen hankkeeseen voisi
vaarantua.
- - -
Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Ari Nyman esitti Kati
Lepojärven kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on
ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen,
että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, että asian käsittelyä jatketaan tässä
kokouksessa äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Ari Nymanin tekemää
muutosesitystä, että asia palautetaan valmisteluun äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 "jaa"-ääntä (Kim Kiuru, Lilli Salmi, Ulla
Rosenqvist, Jari Immonen, Karita Mäensivu, Outi Huusko, Tuija Reinikainen, Kalle
Ikkelä, Ari Koponen, Tapio Tammilehto, Raimo Stenvall) ja 2 "ei"-ääntä (Kati Lepojärvi,
Ari Nyman)
Äänin 11–2 kunnanhallitus päätti, että asian käsittelyä jatketaan
kokouksessa päätösehdotuksen mukaan.
Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Ari Nyman esitti Kati
Lepojärven kannattamana, että asia jätetään pöydälle.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on
ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen,
että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, että asian käsittelyä jatketaan tässä
kokouksessa äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Ari Nymanin tekemää
muutosesitystä, että asia jätetään pöydälle äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 "jaa"-ääntä (Kim Kiuru, Ulla Rosenqvist, Lilli
Salmi, Tapio Tammilehto, Karita Mäensivu, Tuija Reinikainen, Outi Huusko, Kalle Ikkelä,
Raimo Stenvall), 3 "ei"-ääntä (Kati Lepojärvi, Ari Koponen, Ari Nyman) ja 1 tyhjä (Jari
Immonen).
Äänin 9–3 kunnanhallitus päätti, asian käsittelyä jatketaan
kokouksessa päätösehdotuksen mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää, että
tilakeskuksen päällikön 18.8.2021 § 24 tekemää päätöstä Hyrylän
urheilukeskuksen BMX-radan rakennusurakasta ei muuteta, ja
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varautuu esittämään vuoden 2022 talousarvioon hankkeelle 310 000 euron
investointimäärärahan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Vapaa-aikapalvelujen päällikkö Risto Kanerva selosti asiaa kokouksessa.
Kati Lepojärvi ilmoitti seuraavat eriävät mielipiteet päätökseen:
"Eriävä mielipide, palautusehdotus:
Ari Nyman esitti ja minä kannatin BMX-ratahankinnan palauttamista valmisteluun
hankkeen kustannusten kunnalle tuplaannuttua.
Valtuusto on myöntänyt hankkeelle 450000 euron kokonaismäärärahan:
Valtuusto on v. 2020 hyväksynyt talousarviossa 450000 euron määrärahan
varattavaksi BMX-ratahankkeeseen: 50000€ suunnitteluun ja 400000€ toteutukseen.
Kunta oli hakenut Avilta hankkeeseen avustusta ja hankkeen kokonaisbudjetiksi oli
määritelty 700000 euroa.
Tämänhetkinen kunnanhallitukselle esitelty kustannusarvio oli 993 000€.
Kunnanhallituksen esityksessä hankkeelle oli määritelty 310 000 euron
lisärahoitusesitys.
Hankkeelle varatussa määrärahassa on 93000 euron vaje suhteessa
kokonaiskustannuksiin (400000€ + 190000 avin rahoitusosuus + 310000 esitetty
lisämääräraha = 900000€), josta kysyin kunnanhallituksen kokouksessa 13.9.
Kansliapäällikön mukaan 310000 euron lisämäärärahalla katetaan kuitenkin kaikki
hankkeen kulut, eikä muita kuluja hankkeelle muilta kustannuspaikoilta tämän lisäksi
enää lisätä. Jäi epäselväksi, mistä tämä kustannusero johtui.
Kokonaiskustannusnousu hankkeessa on huomattava. Jos kokonaiskustannusarvio
(993000) pitää paikkansa, kunnan rahoitusta tarvitaan n. 400 000 euroa lisää. Lisäksi
rahoitusta ei Avilta saatu odotetusti. Tuusulan kunnan hankkeeseen tarvitsema
rahamäärä on tuplaantunut alunperin arvioituun 400000 euroon verrattuna.
Kunnanvaltuustolle ei ole talousarviokäsittelyssä esitetty, että hankkeen
kokonaiskustannukset voisivat nousta jopa miltei 1 miljoonaan euroon. Päinvastoin:
sivistyksen talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2025 antaa
ymmärtää koko hankkeen investoinnin suunnittelukaudella vuoteen 2025 asti olevan
400000€. (Viitteitä muista kuluista ei esitetty.)
SIVISTYKSEN TOIMIALUE JA PALVELUALUEET
TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2025:
”BMX-rata rakennetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti vuonna 2021 ja
investointi on 400 000 euroa. Hankkeelle haetaan aluehallintoviranomaisen avustusta.”
Kunnanhallituksen kokouksessa 30.8. todettiin, että BMX-hankkeen kustannusnousu
pitää kattaa leikkauksin muista liikunnan hankkeista. Kysyessäni 13.9. mitä leikkauksia
muihin liikuntatoimen kustannuksiin joudutaan tekemään vastaus oli, että tämä
tarkastellaan kokonaisuutena talousarvioprosessissa. Emme siis tiedä tätä päätöstä
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tehdessä, mistä (liikuntatoimen) toiminnoista joudutaan säästämään BMX-hankkeen
toteuttamiseksi. Korostin, että tarvitsisimme tämän tiedon eri hankkeiden
punnitsemiseksi suhteessa toisiinsa.
Hankkeen suhteuttaminen liikunnan hankkeiden kokonaisuuteen ja
talousarvioprosessiin ja tarkastelu sen viitekehyksessä:
Tuusulan Urheilukeskusta on viime vuosina kehitetty palvelemaan alueen
urheiluseuroja ja harrastajia, sekä kuntalaisia laajasti. Lisäksi Urkan hankkeiden ja
tilojen käyttökustannuksia on suunniteltu katettavaksi käyttömaksuilla, lisäten
hankkeiden kustannustehokkuutta.
Keski-Uusimaa uutisoi Urheilukeskuksen kehittämisestä 21.10.2020 seuraavasti: ”
Monitoimihallin käyttökustannukset katetaan sen käyttäjiltä saatavilla tuloilla.
Käyttäjiä ovat muun muassa seurat ja Tuusulan kunta. Monitoimihallin nähdään
palvelevan monien seurojen ja Tuusulan kunnan tarpeita. ”
BMX-aktiiviharrastajamääristä ei ole kunnassamme tietoa - koko Suomessa heitä
arvioiden mukaan on pari sataa. Pääkaupunkiseudulla on jo kaksi vastaavaa
harrasterataa, joista toinen Espoon kaupungin rata Espoossa ja toinen yksityisen
toimijan rata Helsingin Kivikossa.
BMX-ratahankkeen yhteistyökumppanina ei Tuusulassa tiettävästi ole paikallista
seuraa eikä muuta toimijaa, kuten muissa Urkan hankkeissa. Muut hankkeet on
suunniteltu kustannustehokkaiksi ja yhdessä seurojen kanssa. Tässä hankkeessa
kustannukset lankeaisivat näillä näkymin kokonaisuudessaan kunnalle.
BMX-hankkeen lautakuntatason aiemman käsittelyn aineistoista ilmeni, että BMX-
radasta oli tehty 2019 konsulttityönä tarvekartoitus, jossa ei kuitenkaan ollut arvioitu
tuusulalaisten kuntalaisten tai harrastajien tarvetta tai kiinnostusta tällaisen radan
hankkimiseen.
Esitin, että kokonaisvaltainen liikunnan ja vapaa-ajan palveluiden tarvekartoitus olisi
tarpeen. Siinä voitaisiin kartoittaa ja punnita painoarvossa kuntalaisten näkokulmasta
muutkin virkavalmistelua/päätöksiä odottavat liikunnan hankkeet, kuten esimerkiksi
esitys ulkouima-altaan toteuttamisesta uimahallin yhteyteen, joka palvelisi seuroja ja
kuntalaisia laajasti ja jonka kustannusten kattamiseksi saataisiin lisäksi
pääsylipputuloja. Lisäksi Urkan kehityshankekokonaisuuden hankkeet pitäisi
suunnitella yhdenvertaisista lähtökohdista eri lajien harrastajille.
Nyt BMX-radan toteuttamiskustannukset kunnalle ovat tuplaantuneet. Ei ole
myöskään esitetty perusteluja esim. kuntalaisten ilmaisemalla tarpeella tämän
huomattavan hinnannousun hyväksymisen perusteeksi.
Kunnanhallituksen 13.9. kokouksessa ei osattu myöskään arvioida, minkä suuruisia
vuosittaisia käyttö- ja huoltokustannuksia BMX-radasta kunnalle koituisi.
Jos kunnanhallitus olisi päätynyt palauttamaan hankkeen valmisteluun, kuten Ari
Nyman esitti ja jota esitystä kannatin, viranhaltijan mukaan tarjous olisi voitu hylätä,
mutta hanke olisi voitu halutessa myös kilpailuttaa uudelleen ilman merkittäviä
lisäkustannuksia (enintään hankkeen uudelleen suunnittelun kulut). Hankkeen tarve
kuntalaisille olisi voitu tällä välin kartoittaa ja hanke tarpeen vaatiessa toteuttaa myös
myöhemmin.
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Kunnanhallituksen jäsenet jäivät vaille olennaisia, kysymiänsä tietoja
kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus joutui tekemään päätöksen vajavaisin
tiedoin.
Eriävä mielipide, pöydällepanoesitys:
Ari Nyman esitti pykälän pöydällepanoa ja että kunnanhallitukselle tuotetaan
viranhaltijoiden selvitykset mm. BMX-radasta aiheutuvista vuosittaisista
käyttökustannuksista, joita ei kokouksessa osattu arvioida. Kunnanhallituksessa on
ollut hyvänä käytänteenä hyväksyä pykälän pöydällepano seuraavaan kokoukseen asti
lisäselvitysten tuottamiseksi päätöksentekoa varten. Kunnanhallituksen enemmistö
päätti kuitenkin vastustaa tätä pöydällepanoesitystä.
Kunnanhallitus joutui tekemään päätöksen vajavaisin tiedoin."
Tiedoksi
tilakeskuksen päällikkö

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.09.2021

24/2021

17 (42)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 334
Hyrylän liike- ja palvelukeskuksen tontin hinnoittelu, Hyrylä
TUUDno-2021-690
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Palkki, Päivi Hämäläinen
tuija.palkki@tuusula.fi, paivi.hamalainen@tuusula.fi
maankäyttöinsinööri, maankäyttöpäällikkö
Liitteet

1 Sijaintikartta, Hyrylän liike-ja palvelukeskuksen tontin hinnoittelu, khall 13.9.2021
Hallintosäännön mukaisesti asemakaavan mukaisten tonttien hinnoittelusta päättää
kunnanvaltuusto. Kuntalain (410/2015) 130 §:n mukaisesti kunnan tulee hinnoitella
markkinoilla kilpailutilanteessa toimiville tahoille luovuttamansa yritys- ja
tuottajamuotoiset tontit markkina-arvon mukaisesti perustuen puolueettoman
arvioitsijan arvioon. Tätä hintapäätösesitystä varten kunta on tilannut kuntalain
pykälän 130 mukaisesti kaksi ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun
kiinteistöarvioijan hinta-arviota.
Hyrylän palvelukseskuksen tontin asemakaavamerkintä asemakaavan
muutosluonnoksessa (18.11.2020) on C-4, III (keskustatoimintojen korttelialue, jolle
saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön kolmeen kerrokseen sekä toimistoja ja
kokoontumistiloja enintään 50 % rakennusoikeudesta), koko tontin rakennusoikeus 15
000 ke-m2 + iv-konehuoneet, ja kellaritasolla olevat tekniset tilat. sos.tilat sekä
väestösuojatilat saa rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi kaavaluonnoksen
määräyksen mukaisesti.
Arvioissa liikerakennusoikeuden arvoksi on määritelty 270–340 euroa / k-m2 ja
toimistorakennusoikeuden arvoksi 180–200 euroa / k-m2.
- - -
Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Kati Lepojärvi esitti Tuija
Reinikaisen kannattamana seuraavan muutosesityksen: Esitän, että kunta
ensisijaisesti vuokraa tontin toimijalle, jotta Hyrylän ydinkeskustan pitkän aikavälin
aluesuunnittelu pysyy kunnan käsissä. Kunta saa vuokraamisesta pysyvän tulovirran
pitkälle aikavälille. Vuokraaminen on myös vuokra-aikaan suhteutettuna
kustannusviisasta.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asia on
ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen,
että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat
Kati Lepojärven tekemää ja Tuija Reinikaisen kannattamaa muutosesitystä äänestävät
"ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 "jaa"-ääntä (Kim Kiuru, Outi Huusko, Kalle
Ikkelä, Ulla Rosenqvist, Tapio Tammilehto, Jari Immonen, Karita Mäensivu, Lilli Salmi,
Ari Koponen, Ari Nyman) ja 3 "ei"-ääntä (Kati Lepojärvi, Tuija Reinikainen, Raimo
Stenvall)
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Äänin 10–3 kunnanhallitus päätti, että asia käsitellään päätösehdotuksen mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
asettaa Hyrylän palvelukeskuksen -asemakaavan alueella keskustatoimintojen
korttelin (C) kiinteäksi myyntihinnaksi liikerakennusoikeuden osalta 300 euroa /
k-m2 ja toimisto- ja kokoontumistilojen rakennusoikeuden osalta 200 euroa /

k-m2
että tontti voidaan myös vuokrata vuotuisen vuokran ollessa 8 %
myyntihinnasta, sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän
kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin
voimassa oleva laki sallii.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 335
Rakentamisen, yleisten alueiden ja ympäristösuojelun lupajärjestelmän hankinta Tieran
puitesopimukseen perustuen
TUUDno-2020-1286
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Aho
johanna.aho@tuusula.fi
johtava rakennustarkastaja
Liitteet

1 Lupapiste palvelusopimus, rakennusvalvonta, khall 13.9.2021
2 Liite 3 Asiakkaan palvelut Tuusula rakennusvalvonta, khall 13.9.2021
3 Lupapiste palvelusopimus, yleiset alueet, khall 13.9.2021
4 Liite3, Asiakkaan palvelut Tuusula yleiset alueet, khall 13.9.2021
Taustaa
Tuusulan kunta käyttää Cloudpermit Oy:n Lupapiste-palvelua laajasti niin rakennetun
ympäristön (rakentaminen ja yleiset alueet) kuin ympäristölupien lupa-asioiden
sähköiseen asiointiin ja käsittelyyn. Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköisen
lupa-asioinnin ja säilyttämisen pilvipohjainen ohjelmistopalvelu, joka mahdollistaa
viranomaisten, rakentamisen ammattilaisten ja yksityisten henkilöiden työskentelyn
sähköisesti, viranomaisten yhteistyön yli kuntarajojen ja kaikille osapuolille yhden
valtakunnallisen luukun. Valtiovarainministeriön SADe-ohjelmassa, jonka tuotoksena
Lupapiste on syntynyt, linjattiin, että palveluiden on oltava ylikunnallisia, jolloin
palveluiden käyttäjät eivät joudu siirtymään luukulta luukulle asioidessaan eri
kunnissa. Sähköiset palvelut vahvistavat julkisen sektorin kustannustehokkuutta,
tuovat säästöjä ja parantavat kansalaisten palveluita ja niiden saavutettavuutta.
Lupapisteen käyttäjäkuntia on tällä hetkellä yhteensä 205 kappaletta, 70 % kunnista.
7.10.2021 päättyvä palvelusopimus kattaa Tuusulassa rakennusvalvonnan sähköisen
asiointipalvelun, sähköisen pysyväisarkiston ja päätöksentekotoiminnallisuuden.
Samat toiminnallisuudet ovat käytettävissä myös kaavoituksen lupakäsittelyn
yhteydessä. Yleisten alueiden puolella sähköisen asioinnin, arkiston ja
päätöksentekotoiminnallisuuden, sekä erillisen ympäristöosion, joka on käytössä
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa.
Uuden puitesopimuksen mukainen hinta nykyisin käytössä oleville palveluille tulee
olemaan rakentamisen osalta (sisältää rakennusvalvonnan ja kaavoituksen) noin
63 000 euroa/vuosi ja yleisten alueiden osalta noin 18 000 eur/vuosi. Ympäristöosan
vuosikustannukset ovat noin 12 000 euroa/vuosi. Kaikkien osien kustannusten osalta
maksuperustetta arvioidaan säännöllisesti toteutuneiden päätösmäärien pohjalta.
Uuden puitesopimuksen myötä palveluiden hinnoittelumalli tulee muuttumaan
nykyisestä kuukausimaksu + lupahakemuskohtainen toimenpidemaksu mallista
pelkkään kiinteään kuukausimaksuun, joka määräytyy kunnan lupapäätösmäärän
perusteella. Aiemmin kuukausimaksu määräytyi kunnan asukasluvun perusteella.
Uusi hinnoittelumalli saattaa kunnat tasavertaisempaan asemaan.
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Päättyvän sopimuksen hinnat ovat perustuneet vuoden 2015 kilpailutukseen,
kuukausimaksut eivät ole nousseet ja toimenpidemaksut ovat laskeneet johtuen
toimenpidemäärien kasvusta valtakunnallisesti ja hinnastosta, jossa on ollut alentuva
toimenpidemääriin perustuva hintaportaikko.
Uuden puitesopimuksen mukaiset hinnat ovat kiinteät kolme (3) vuotta sopimuksen
voimaantulopäivästä lukien. Kiinteän hintakauden jälkeen voidaan muuttaa
indeksiperustaisesti maksimissaan 2 % vuodessa.
Puitesopimus
Lupapisteen nykyinen palvelusopimus perustuu Kuntien Tiera Oy:n ja KL
Kuntahankinnat Oy:n vuonna 2015 yhteishankintana toteuttamaan avoimeen
kilpailutukseen, sen perusteelle solmittuun puitesopimukseen. Kyseinen puitesopimus
on päättynyt 7.10.2020 ja siihen perustuvat palvelusopimukset päättyvät 7.10.2021.
Kuntien Tiera Oy järjesti avoimen kilpailutuksen rakennetun ympäristön sähköisestä
lupa-asioinnista ja säilyttämisen palvelusta syksyllä 2020 yhdessä kiinnostuksen
osoittaneiden asiakasomistajien ja hankintarenkaan muodostaneiden osapuolten
kanssa. Kilpailutuksen vaatimuksien määrittelyssä Tuusulan oli muiden kuntien
kanssa yhteistyössä. Kilpailutukseen jätettiin vain yksi hakemus, hakijana Cloudpermit
Oy:n.
Kuntien Tiera Oy ja Cloudpermit Oy ovat allekirjoittaneet uuden puitesopimuksen
31.3.2021. Uusi puitesopimus on voimassa kolme (3) vuotta (31.3.2024 saakka), jonka
jälkeen vielä viisi (5) optiovuotta (31.3.2029 saakka). Toimialalla on valmisteilla
merkittävä lainsäädäntöuudistus, jonka aikataulusta on vielä epävarmuutta. Pitkällä
puitesopimuksen voimassaoloajalla varmistetaan palvelun käytettävyys yli
lainsäädännön muutosten.
Uuden puitesopimuksen myötä Cloudpermit Oy on sitoutunut kehittämään Lupapiste-
palvelua niin että se täyttää kaikki esitetyt pakolliset vaatimukset, joita on kuntien
toimesta määritelty laajasti toiminnallisina ja ei-toiminnallisina vaatimuksina.
Toiminnalliset vaatimukset kohdistuvat ohjelmistopalvelun toiminnallisuuksiin ja ei-
toiminnalliset kohdistuvat mm. toimittajan toiminnan laatuun ja tietoturvaan.
Hyödyt Tuusulan kunnalle
Kuntien Tiera Oy on kuntien omistama hankintalain (1397/2016) mukainen
yhteishankintayksikkö. Kuntien Tiera Oy on yli 340 kuntatoimijan omistama inhouse-
yhtiö ja Yhteiskunnallinen yritys ja kuntien omistama hankintalain (1397/2016)
mukainen yhteishankintayksikkö. Valtakunnallisena, kuntaorganisaatioiden
omistamana yhtiönä Tiera tarjoaa laadukkaita ja tuotteistettuja ICT-palveluita sekä
digi- ja ICT-ratkaisuja. Kunta-asiakkaat voivat tietyin edellytyksin hankkia Kuntien Tiera
Oy:n kilpailuttamia tavaroita ja palveluja järjestämättä omaa tarjouskilpailua. Tuusulan
kunta Kuntien Tiera Oy:n omistajakuntana voi näin ollen tehdä Lupapiste-palvelun
hankintapäätöksen ja palvelusopimuksen perustuen uuteen puitesopimukseen.
Hankintalain 4 §:n mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan lain 5 §:ssä
tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti
hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tai
sellaisille hankintayksiköille, joiden oikeudesta käyttää yhteishankintayksikön
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toimintoja on erikseen säädetty. Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii
edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi, ja että se on nimenomaisesti perustettu
hoitamaan näitä tehtäviä, taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai
määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi.
Hankintalain 20 §:n mukaan hankintayksikkö voi hankkia tavaroita ja palveluita
yhteishankintayksiköltä taikka tehdä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja
käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, laissa tarkoitettua
puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää.
Hankintayksikön katsotaan täyttäneen hankintalain mukaiset velvoitteensa, kun se
hankkii tavaroita tai palveluja yhteishankintayksiköltä taikka hankkii tavaroita,
palveluja taikka rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikön tekemää
hankintasopimusta, laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua
dynaamista hankintajärjestelmää.
Tuusulan kunnalle ei ole saatavissa lisäetua omalla kilpailutuksella. Tuusulan kunta
osallistui aktiivisesti kilpailutuksen vaatimuksien määrittelyyn muiden
osallistujakuntien kanssa yhteistyössä. Näin ollen Tuusulan tarpeet palvelun
kehittymisessä on huomioitu kilpailutuksen vaatimuksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää, että
Tuusulan kunta liittyy Kuntien Tiera Oy:n kilpailutukseen ja sen tuloksena
syntyneisiin hankintasopimuksiin koko sopimuskaudeksi
valtuuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan Cloudpermit Oy:n kanssa
solmittavan asiakaskohtaisen sopimuksen Lupapiste-palvelusta
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kuntien Tiera Oy, Cloudpermit Oy, kasvu ja ympäristö
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§ 336
Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021–2023 (2025), liittyminen Hansel oy:n tulevaan
kilpailutukseen ja sopimukseen
TUUDno-2021-1941
Valmistelija / lisätiedot:
Inkeri Kontiola
inkeri.kontiola@tuusula.fi
hankintasuunnittelija
Liitteet

1 Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021-2023 (2025), Asiakasinfotilaisuus
16.6.2021, khall 13.9.2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Taustaa
Tuusulan kunta on mukana KL-Kuntahankintojen sopimuksessa KLKH129
Polttoainehankinnat jakeluasemilta 2018–2022. Hankintasopimus päättyy 31.1.2022.
Hankinnan tilaajaa sitomaton vuosittainen arvo noin 95 750 euroa (alv 0 %) ylittää lain
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 tarkoitetun EU -
kynnysarvon.
Yhteishankintayksikkö
Julkisten hankintojen osaaminen on syyskuun 2019 alusta koottu yhteen yhtiöön.
Jatkossa kaikki julkishallinnon yhteishankinnat kilpailuttaa Hansel Oy. Omistus- ja
yritysjärjestelyn myötä Hansel Oy:n omistajat ovat 2.9.2019 alkaen
valtiovarainministeriö (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry (35 %).
Hansel Oy on hankintalain (1397/2016) mukainen yhteishankintayksikkö, jolta kunta-
asiakkaat voivat tietyin edellytyksin hankkia sen kilpailuttamia tavaroita ja palveluja
järjestämättä omaa tarjouskilpailua.
Hankintalain 4 §:n mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan lain 5 §:ssä
tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti
hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tai
sellaisille hankintayksiköille, joiden oikeudesta käyttää yhteishankintayksikön
toimintoja on erikseen säädetty. Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii
edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi, ja että se on nimenomaisesti perustettu
hoitamaan näitä tehtäviä, taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai
määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi.
Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021–2023 (2025)
Hansel Oy valmistelee Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla yhteishankintaa, ja kerää
sitoutumisia asiakkailtaan. Tämä puitejärjestely on jatkoa KL-Kuntahankintojen
Polttoainehankinnat jakeluasemilta 2018–2022 puitejärjestelylle. Puitejärjestelyn
kilpailutuksessa on tavoitteena kilpailuttaa polttoaineyhtiöiden korteilla tehtäviin
polttoainehankintoihin kiinteä alennus sopimustoimittajien henkilöliikenteen
polttoainejakeluasemilta. Samalla kilpailutetaan alennus myös ammattiliikenteen
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asemille. Asemilla oleville muille autoiluun kiinteästi liittyville tuotteille ja palveluille
pyritään myös saamaan alennus. Asemilla olevat päivittäistavarakaupat ja
ravintolapalvelut eivät ole kilpailutuksen piirissä.
Hankinnan kohteena ovat diesel, bensiini, moottoripolttoöljy ja muut nestemäiset
liikennepolttoaineettoimittajan palvelu-, automaatti-, express-, vene- sekä
ammattiliikenneasemilta Suomessa. Hankinnan kohteeseen kuuluvat myös muut
toimittajan jakeluasemilla tarjottavat kiinteästi autoiluun sekä pienkoneisiin liittyvät
tuotteet ja palvelut kuten voiteluaineet, lasipesunesteet, urealiuos, pyyhkijän sulat,
polttimot, autopesut, sähköauton lataus sekä pienkonebensiini. Asiakas voi hyödyntää
myös vähäisissä määrin asemilla tarjottavia huolto- ja korjauspalveluita.
Sopimuskausi on 1.12.2021–31.12.2023, optiokaudet mukaan lukien sopimuskausi
päättyy viimeistään 30.11.2025. Asiakaskohtaiset sopimukset ovat voimassa kaksi (2)
kk puitesopimuksen päättymisen jälkeen.
Puitejärjestelyn hankinnat tehdään henkilö- ja ammattiliikenteen asemilta toimittajalta
saatavalla kortilla tai mahdollisesti muulla maksutavalla, kuten mobiiliaplikaatiolla tai
ammattiliikenneasemilla ”rinkulalla”.
Sopimustoimittajat on tarkoitus asettaa ranking-järjestykseen. Asiakkaan tulee käyttää
ensisijaisesti ranking järjestyksessä ensimmäisenä olevaa toimittajaa. Mikäli kyseisen
toimittajan jakeluasema on liian pitkän ajomatkan päässä tankkaustarpeeseen
nähden tai mikäli asiakkaan työtehtävien hoidon tehokkuus niin edellyttää, voi
asiakkaan edustaja käyttää ranking järjestyksessä toisena olevaa toimittajaa ja
vastaavasti kolmatta.
Tulevaa yhteishankintasopimusta voivat hyödyntää julkisen sektorin organisaatiot,
mm. valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä
sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä. Kaikki Tuusulan kunnan
toimialueet voivat hyödyntää tulevaa sopimusta.
Sopimuksen hyödyt
vältetään omasta kilpailutuksesta aiheutuvat prosessikustannukset
saadaan käyttöön kilpailutetun ratkaisun polttoainehankintojen tekemiseen
liikenneasemilta sekä suuren volyymin tuomat alennukset
maantieteellisesti hyvin saatavilla olevat palvelut pyritään takaamaan
valitsemalla toimittajiksi kolme polttoaineasemia ylläpitävää ketjua.
Hyödyt Tuusulan kunnalle
Liittymällä Hansel Oy:n puitesopimuksiin säästetään kilpailutuksen aiheuttamissa
prosessikustannuksissa ja saadaan yhteishankinnan tuottama volyymietu. Tuusulan
kunnalle ei ole saatavissa lisäetua omalla kilpailutuksella. Hansel Oy:n
puitesopimusten etuina ovat myös
Hanselin asiantuntijoiden laajan tuki koko sopimuskauden ajaksi (mm. asiakkaan
edunvalvonta ja toimittajahallinta)
asiakastyöryhmässä voi vaikuttaa hankinnan sisältöön ja sopimuksen
kehittämiseen.
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Hansel Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on säästää
yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta valtion, kuntien, korkeakoulujen ja
seurakuntien hankintatoimeen. Toiminta rahoitetaan sopimustoimittajilta perittävällä
palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Palvelumaksu on keskimäärin
1 % hankinnan arvosta.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
että Tuusulan kunta liittyy Hansel Oy:n tulevaan tarjouskilpailuun Tankkaukset
öljy-yhtiöiden korteilla 2021–2023 (2025) ja tarjouskilpailun perusteella
solmittaviin sopimuksiin alkaen 1.2.2022 koko sopimuskauden ajaksi
valtuuttaa hankintasuunnittelijan täyttämään sähköisen sitoumuksen
verkkopalvelussa Hansel Oy:n yhteishankintaan liittymisestä tähän
yhteishankintasopimukseen
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
toimialueiden kirjaamot, Inkeri Kontiola, Sari Tampio
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§ 337
Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 08/2021–5/2023
TUUDno-2021-2005
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Nimistötoimikunta, jonka tehtävänä oli kaavoituksen pyynnöstä antaa lausuntoja
uusia alueita koskevissa kaavoissa ja tarvittaessa myös kunnallisten rakennusten
nimeämisessä, on asetettu vuodesta 2013 lähtien. Toimikuntaan on aiemmin nimetty
neljä (4) jäsentä.
Päättyneellä toimikaudella toimikunnan puheenjohtajana oli Raili Kuusjärvi ja
varapuheenjohtajana Jukka Lehtonen. Jäseninä olivat Liisa Kirves ja Jari Raita.
Pöytäkirjanpitäjänä/sihteerinä on toiminut kansliapäällikön nimeämä henkilö.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
asettaa toimikaudekseen viisijäsenisen nimistötoimikunnan
nimetä toimikunnan jäsenet ja valita heistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
todeta, että kansliapäällikkö nimeää toimikunnalle sihteerin.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
asettaa toimikaudekseen viisijäsenisen nimistötoimikunnan
nimetä toimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Sakari Heikkilä, Liisa Kirves, Jari
Raita, Jukka Lehtonen ja Maija Malmlund
valita heistä puheenjohtajaksi Sakari Heikkilän ja varapuheenjohtajaksi Liisa
Kirveen
todeta, että kansliapäällikkö nimeää toimikunnalle sihteerin.
Tiedoksi
valitut, kaavoitus, luottamushenkilörekisteri
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§ 338
Veteraanitoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 8/2021–5/2023
TUUDno-2021-2006
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Veteraanitoimikunnan toiminta on Tuusulassa katsottu tarpeelliseksi viranomaisten
sekä veteraanien, veteraanijärjestöjen ja sotainvalidien yhteistoiminnan kannalta.
Veteraanitoimikuntaan on kuulunut jäseninä ja heidän varajäseninään kaksi (2)
kunnan edustajaa sekä yksi jäsen ja varajäsen kustakin seuraavasta järjestöstä:
Tuusulan Sotaveteraanit ry
Tuusulan Rintamaveteraanit ry
Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Järvenpään Seudun Jaosto
Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Keravan Seudun Jaosto
Kunnanhallitus on aiemmin valinnut kaksi jäsentä ja varajäsentä ja oikeuttanut
järjestöt itse nimeämään omat jäsenensä ja varajäsenensä.
Kunnan edustajina edellisellä toimikaudella olivat Antti Simola (Matti Kulmala) ja Erkki
Mäkilä (Kalervo Kärpänoja).
Veteraanijärjestöt ovat esittäneet, että kunnanhallitus asettaisi veteraanitoimikunnan
toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2023 ja nimeäisi jäseniksi järjestöjen ehdotusten
mukaisesti seuraavat henkilöt ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Tuusulan Sotaveteraanit ry: Jorma Riissanen, varajäsen Leena Jäntti
Tuusulan Rintamaveteraanit ry: Tuula Lind, varajäsen Eija Seuna
Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Järvenpään Seudun Jaosto: Taisto
Vanhapelto, varajäsen Seija Toivonen
Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Keravan Seudun Jaosto: Jaakko
Torppa, varajäsen Sakari Simola
Lisäksi veteraanijärjestöt ovat esittäneet, että Tuusulan kunnan edustajiksi valittaisiin
kaksi jäsentä sekä kaksi varajäsentä järjestöjen ehdottamista seuraavista henkilöistä:
Tuusulan Sotaveteraanit ry: Erkki Mäkilä, varajäsen Kalervo Kärpänoja
Tuusulan Rintamaveteraanit ry: Antti Simola, varajäsen Matti Kulmala
Muut järjestöt eivät ole nimenneet ehdokkaita kunnan edustajiksi.
Tasa-arvolain säännösten vaatimuksista on perusteltu syy poiketa jäseniä valittaessa,
kun valitaan edustajiksi veteraaneja.
Ehdotus
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Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
asettaa veteraanitoimikunnan toimikaudeksi 8/2021–5/2023 seuraavasti:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jaakko Torppa
Jorma Riissanen
Tuula Lind
Taisto Vanhapelto

Sakari Simola
Leena Jäntti
Aarret Lindfors
Seija Toivonen

nimetä Tuusulan kunnan edustajaksi kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaiset
varajäsenet seuraavasti:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Erkki Mäkilä
Antti Simola

Kalervo Kärpänoja
Matti Kulmala

Päätös
Kunnanhallitus päätti
asettaa veteraanitoimikunnan toimikaudeksi 8/2021–5/2023 seuraavasti:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jaakko Torppa
Jorma Riissanen
Tuula Lind
Taisto Vanhapelto

Sakari Simola
Leena Jäntti
Aarret Lindfors
Seija Toivonen

nimetä Tuusulan kunnan edustajaksi kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaiset
varajäsenet seuraavasti:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Erkki Mäkilä
Antti Simola

Kalervo Kärpänoja
Matti Kulmala

valita veteraanitoimikunnan puheenjohtajaksi Antti Simolan.
Tiedoksi
valitut, yhdistykset, veteraanitoimikunta, luottamushenkilörekisteri
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§ 339
Vammaisneuvosto 9/2021–5/2023
TUUDno-2021-2007
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen, Heidi Hagman
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, kehittämispäällikkö
Tuusulan vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella
toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen
yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloja ja hyvinvointia
koskevaan palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen
kunnan alueella. Vammaisneuvosto on puolueeton ja riippumaton eikä aja yksittäisen
vammaisjärjestön asioita.
Toimintasääntöjen mukaan kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kunnassa toimivien vammaisjärjestöjen edustajaksi
seitsemän (7) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi
kunnanhallitus nimeää neuvostoon puhevaltaisen edustajansa sekä tälle varajäsenen.
Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Neuvoston sihteerinä sekä neuvostojen koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan
asiantuntija.
Tasa-arvolain vaatimukset eivät tule suoraan sovellettavaksi vaikuttamistoimielinten
kuten mm. vammaisneuvoston kokoonpanoon. Kokoonpanossa on kuitenkin syytä
pyrkiä miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen.
Vammaisjärjestöt ovat esittäneet, että kunnanhallitus asettaisi
vammaisneuvoston toimikaudeksi 09/2021–5/2023 ja nimeäisi jäseniksi järjestöjen
ehdotusten mukaisesti seuraavat henkilöt ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen
Merja
Heikkonen

Yhdistys

Keski-Uudenmaan
Näkövammaiset ry
Keski-Uudenmaan
Timo Kalpio
Kuulo ry
Tuula
Tuusulanjärven
Karlsson
Reuma ry
Jukka
Järvenpään Seudun
Keränen
Invalidit ry
Helsingin ja Uuden-
Timo Laakso
maan Neuroyhdistys
Jorma
Kehitysvammaisten
Laavola
tuki ry
Mauno
Keski-Uudenmaan
Lehtinen
Muistiyhdistys

Henkilökohtainen
Yhdistys
varajäsen
Järvenpään seudun
diabetesyhdistys
Keski-Uudenmaan
Veikko Vainio
Kuulo ry
Tuusulanjärven
Lahja Kurkivuori
Reuma ry
Keski-Uudenmaan
Timo Iivonen
Hengitysyhdistys
Timo Koivisto

Reima Adamsson TUUMI ry
Reino Vesterinen
Kaj Pirhonen

Uudenmaan
Lihastautiyhdistys ry
Keski-Uudenmaan
Hengitysyhdistys ry
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Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
nimetä vammaisneuvoston toimikaudeksi 9/2021–5/2023 seuraavasti:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Merja Heikkonen
Timo Kalpio
Tuula Karlsson
Jukka Keränen
Timo Laakso
Jorma Laavola
Mauno Lehtinen

Timo Koivisto
Veikko Vainio
Lahja Kurkivuori
Timo Iivonen
Reima Adamsson
Reino Vesterinen
Kaj Pirhonen

nimetä vammaisneuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä varaedustajan.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
nimetä vammaisneuvoston toimikaudeksi 9/2021–5/2023 seuraavasti:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Merja Heikkonen
Timo Kalpio
Tuula Karlsson
Jukka Keränen
Timo Laakso
Jorma Laavola
Mauno Lehtinen

Timo Koivisto
Veikko Vainio
Lahja Kurkivuori
Timo Iivonen
Reima Adamsson
Reino Vesterinen
Kaj Pirhonen

nimetä vammaisneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Outi Huuskon ja
varaedustajaksi Aila Koivusen.
Tiedoksi
valitut, vammaisneuvosto, yhdistykset, luottamushenkilörekisteri

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.09.2021

24/2021

30 (42)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 340
Lapsi- ja perheasiainneuvosto 9/2021–5/2023
TUUDno-2021-2008
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen, Heidi Hagman
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, kehittämispäällikkö
Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen
alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen,
lasten vanhempien edustajien sekä viranomaisten yhteistyöelin, jossa on
tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta.
Toimintasääntöjen mukaan kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yhdeksän (9) jäsentä seuraavasti:
neljä vanhempien edustajaa eri puolilla kuntaa toimivien
vanhempainyhdistysten nimeämistä vanhemmista sekä heille varajäsenet
kaksi edustajaa lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä heille
varajäsenet
yksi Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen
kaksi Tuusulan nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa sekä heille varajäsenet
Lisäksi kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon puhevaltaisen
edustajansa sekä varajäsenen. Lapsi- ja perheasiainneuvosto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston sihteerinä sekä neuvostojen
koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija. Nuorisovaltuustosta lapsi- ja
perheasiainneuvostossa jatkavat Ossi Jalkanen ja Niilo Jauhola.
Tasa-arvolain vaatimukset eivät tule sovellettavaksi vaikuttamistoimielinten kuten
mm. lapsi- ja perheasiainneuvoston kokoonpanoon. Kokoonpanossa olisi kuitenkin
hyvä pyrkiä miesten ja naisten mahdollisimman tasapuoliseen edustukseen.
Lapsi- ja perheasiainjärjestöt ovat esittäneet, että kunnanhallitus asettaisi lapsi- ja
perheasiainneuvoston toimikaudeksi 09/2021–5/2023 ja nimeäisi jäseniksi järjestöjen
ehdotusten mukaisesti seuraavat henkilöt ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen

Yhdistys

Satu Lintunen Tuusulan seurakunta
Riihikallion koulun
Ulla Siimes
tuki ry
Noora
Hem och skola i Klemetskog
Allenius
Pertun koulun
Katja Nurmi
Vanhempainyhdistys

Henkilökohtainen
Yhdistys
varajäsen
Tommi Aulasmaa Tuusulan seurakunta
Riihikallion koulun
Susan Kuusela
tuki ry
Paijalan koti- ja
Tiina Julin
kouluyhdistys
Kolsan koulun
Tiina Remes
vanhempainyhdistys
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Eevamari
Vehkanen
Marika
Lähdeniemi
Julia Mali

Kellokosken koulun
vanhempainyhdistys

Mari Wilkman

MLL Jokelan yhdistys ry
Tuusulan 4H-yhdistys ry

Kellokosken koulun
vanhempainyhdistys

Sanna Ritari-
MLL Jokelan yhdistys ry
Kallio
Ninni Vanhanen Kellokosken Alku ry

Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
nimetä lapsi- ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 9/2021-5/2023 seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Satu Lintunen
Ulla Siimes
Noora Allenius
Katja Nurmi
Eevamari Vehkanen
Marika Lähdeniemi
Julia Mali

Tommi Aulasmaa
Susan Kuusela
Tiina Julin
Tiina Remes
Mari Wilkman
Sanna Ritari-Kallio
Ninni Vanhanen

nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä
varaedustajan
nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kaksi (2) nuorisovaltuuston edustajaa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
nimetä lapsi- ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 9/2021-5/2023 seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Satu Lintunen
Ulla Siimes
Noora Allenius
Katja Nurmi
Eevamari Vehkanen
Marika Lähdemäki
Julia Mali

Tommi Aulasmaa
Susan Kuusela
Tiina Julin
Tiina Remes
Mari Wilkman
Sanna Ritari-Kallio
Ninni Vanhanen

nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Kati
Lepojärven ja varaedustajaksi Ari Koposen
nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon nuorisovaltuuston edustajiksi Ossi
Jalkasen ja Niilo Jauholan.
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Tiedoksi
valitut, yhdistykset, lapsi- ja perheasiainneuvosto, luottamushenkilörekiseri
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§ 341
Ikäihmisten neuvosto 9/2021–5/2023
TUUDno-2021-2009
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen, Heidi Hagman
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella
toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neuvosto
edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia
sekä uusia palveluita ja tukitoimia.
Toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää ikäihmisten neuvostoon
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi seitsemän (7) jäsentä ja kullekin jäsenelle
henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi kunnanhallitus nimeää neuvostoon
puhevaltaisen edustajansa sekä tälle varajäsenen. Ikäihmisten neuvosto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston sihteerinä sekä
neuvostojen koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.
Tasa-arvolain vaatimukset eivät tule sovellettavaksi vaikuttamistoimielinten kuten
mm. ikäihmisten neuvoston kokoonpanoon. Kokoonpanossa olisi kuitenkin hyvä
pyrkiä miesten ja naisten mahdollisimman tasapuoliseen edustukseen.
Eläkeläisjärjestöt ovat esittäneet, että kunnanhallitus asettaisi ikäihmisten
toimikunnan toimikaudeksi 09/2021–5/2023 ja nimeäisi jäseniksi järjestöjen
ehdotusten mukaisesti seuraavat henkilöt ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsenet
Anja Matikainen
Leena Mäkelä
Kullervo
Mäkinen
Annette
Nieminen
Pirjo Yltävä

Henkilökohtaiset
varajäsenet
Kirsti Ruislehto
Lea Sirola
Hilkka Kainsalo

Yhdistys
Kellokosken Eläkeläiset ry
Tuusulan Seniorit ry
Eläkeliiton Tuusulan
yhdistys ry

Ritva Nuutinen

Tuusulan Eläkkeensaajat ry

Paula Hyttinen

Hyrylän Eläkeläiset ry
Tuusulan seudun eläkeläiset
ry
Jokelan Eläkkeensaajat ry

Aune Savolainen Anders Holmberg
Leena Haatainen Maila Tikkanen
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.09.2021

24/2021

34 (42)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus päättää
nimetä ikäihmisten neuvoston toimikaudeksi 9/2021-5/2023 seuraavasti:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Anja Matikainen
Leena Mäkelä
Kullervo Mäkinen
Annette Nieminen
Pirjo Yltävä
Aune Savolainen
Leena Haatainen

Kirsti Ruislehto
Lea Sirola
Hilkka Kainsalo
Ritva Nuutinen
Paula Hyttinen
Anders Holmberg
Maila Tikkanen

nimetä ikäihmisten neuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä
varaedustajan.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
nimetä ikäihmisten neuvoston toimikaudeksi 9/2021-5/2023 seuraavasti:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Anja Matikainen
Leena Mäkelä
Kullervo Mäkinen
Annette Nieminen
Pirjo Yltävä
Aune Savolainen
Leena Haatainen

Kirsti Ruislehto
Lea Sirola
Hilkka Kainsalo
Ritva Nuutinen
Paula Hyttinen
Anders Holmberg
Maila Tikkanen

nimetä ikäihmisten neuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Lilli Salmen ja
varaedustajaksi Ari Nymanin.
Tiedoksi
valitut, ikäihmisten neuvosto, yhdistykset, luottamushenkilörekisteri

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.09.2021

24/2021

35 (42)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 342
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, valtuuskunnan edustajat 2021-2025
TUUDno-2021-1484
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n sääntöjen 5 § mukaan kunnallisen vaalikauden
alussa jäsenkunnat valitsevat edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan, jonka
toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on
nimetty uusi valtuuskunta.
Kuntien paikkaluku ja äänivalta valtuuskunnassa määräytyvät asukasluvun perusteella
siten, että Tuusulan kokoinen kunta (25 000–149 999 asukasta) nimeää kaksi (2)
jäsentä, ääniä kaksi (2)/kunta.
Uudenmaan virkistysalueyhdistys on pyytänyt Tuusulan kuntaa nimeämään
edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan.
Uuden valtuuskunnan ensimmäinen kokous pidetään 29.10.2021 klo 9 Helsingissä, ja
kokouskutsu toimitetaan nimetyille edustajille viikolla 41.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
valita Uudenmaan virkistysalueyhdistykseen kaksi (2) edustajaa ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021–2025.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
valita Uudenmaan virkistysalueyhdistykseen edustajiksi Teresa Hellgrenin ja
Petra Haapa-aron ja Teresa Hellgrenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Juha
Sipiläisen ja Petra Haapa-aron henkilökohtaiseksi varajäseneksi Seppo
Noron toimikaudeksi 2021–2025.
Tiedoksi
valitut, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, luottamushenkilörekisteri
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§ 343
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta 2021–2025, jäsenten nimeäminen
TUUDno-2021-1903
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Poliisin hallinnosta annetun lain 3 §:n (860/2015) mukaan poliisilaitoksen yhteydessä
toimii poliisin neuvottelukunta.
Poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on
seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin
toimintaa
tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä
käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos on kutsumassa koolle poliisin neuvottelukuntaa
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Tätä tarkoitusta varten poliisilaitos on pyytänyt
Tuusulan kuntaa nimeämään edustajansa neuvottelukuntaan, eli kaksi varsinaista
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
nimetä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan kaudelle
2021–2025 kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
nimetä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan kaudelle
2021–2025 varsinaisiksi jäseniksi Jaana Kellosalmen ja Hanna Catanin ja Jaana
Kellosalmen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Otto Kalliorannan ja Hanna
Catanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pasi Kojolan
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
Tiedoksi
valitut, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, luottamushenkilörekisteri
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§ 344
Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus
Liitteet

1 Pöytäkirja-Kasvatus- ja sivistyslautakunta - 24.08.2021
2 Pöytäkirja-Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - 26.08.2021
3 Pöytäkirja-Rakennusvalvontajaosto - 26.08.2021
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä
asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:
kasvatus- ja sivistyslautakunta 24.8.2021
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.8.2021
rakennusvalvontajoasto 26.8.2021
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 345
Ilmoitusasiat
Liitteet

1 Keski-Uudenmaan Sote, Yhtymähallituksen päätös 17.08.2021 hyvinvointialueen
väliaikaisen toimielimen asettaminen
2 Liite 1. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen jäsenet ja
varajäsenet
3 Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä, Yhtymähallituksen pöytäkirja 17.8.2021
4 Eteva kuntayhtymä, Kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 26.8.2021
5 Eteva kuntayhtymä, Liite 1 Palvelutuotehinnaston 2021 uudet tuotteet
6 Eteva Kuntayhtymä, liite 2, yhtymähallitus 26.8.2021, Palvelutuotehinnasto
jäsenkunnille 2022, vain Etevan ja omistajakuntien sisäiseen käyttöön
7 Eteva Kuntayhtymä, liite 3, yhtymähallitus 26.8.2021, Asiakasmaksuhinnasto 2022
8 Eteva kuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 26.8.2021 § 70 Muutokset
palvelutuotehinnastoon vuodelle 2021
9 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lausunto luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi valtionavustuksesta soten covid-kustannuksiin 27.8.2021
10 Uudenmaan liitto, Maakuntahallituksen pöytäkirja 19.8.2021
11 Kiertokapula Oy, Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 28.5.2021
12 Helsingin seudun kuntien ja valtion välinen maankäytön asumisen ja liikenteen
sopimus 2020-2031
13 Nahkelanraitti 10 - vastuumuseo lausunto 19.8.2021
14 Nahkelanraitti 10 - kultuuriympäristöselvitys
15 Nahkelanraitti 10 - kaavoitus lausunto 3.9.2021
16 Nahkelanraitti 10 - ilmoitus purkamisesta 3.9.2021
17 Nahkelanraitti 10 - asemapiirros
18 Mäntsälän kunnanvaltuuston päätös 30.8.2021, Edustajan nimeäminen Tuusulan
kasvatus- ja sivistyslautakuntaan vuosille 2021-2025
19 HUS Valtuuston kokous 7.10.2021, tiedote
20 Kaupat elokuu 2021, khall 13.9.2021
21 Keski-Uudenmaan sote, Pöytäkirjan ote 1.9.2021, Hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin
22 Keski-Uudenmaan sote, sopimus hankejohtajan työpanoksen myynnistä -luonnos
23 Keski-Uudenmaan vesi kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen esityslista
16.9.2021
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan liitteiden mukaiset ilmoitusluontoiset asiat.
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§ 346
Muut asiat
Ei muita asioita.
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Muutoksenhakukielto
§328, §329, §330, §331, §332, §333, §334, §336, §342, §343, §344, §345
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§335, §337, §338, §339, §340, §341
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle
voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen,
ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181
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Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.
Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.

