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§ 11
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 12
Pöytäkirjan tarkastus
Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi
Noora Allenius ja Marika Lähdeniemi.
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§ 13
Jokelan alueen palveluverkon ennakkovaikutusten arviointi, Lape-neuvoston lausunto
TUUDno-2021-1093
Valmistelijat / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Palveluverkkosuunnitelma 2019-2026, lape-neuvosto 6.5.2021
2 Jokelan koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnitelma -lape neuvosto 6.5.2021
Perustelut
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty 18.12.2018
kunnanvaltuustossa ja sen päivitykset 9.12.2019 ja 7.12.2020. Osana
palveluverkkosuunnitelman etenemistä toteutetaan ennakkovaikutusten arviointi
palveluverkkosuunnitelman vaikutuksista Jokelan alueella. Tuusulan kunta pyytää yllä
esitellystä asiasta lausuntoa lapsi- ja perheasiainneuvostolta 15.5.2021 klo 16.00
mennessä
Ennakkovaikutusten arviointi
Maaliskuussa 2021 on käynnistynyt Tuusulan kunnassa ennakkovaikutusten arviointi
Jokelan alueen palveluverkosta. Ennakkovaikutusten arvioinnissa (EVAUS) tuotetaan
tietoa päätöksenteon tueksi siitä, mitä vaikutuksia mahdollisilla palveluverkon
muutoksilla on. Ennakkovaikutusten arviointi tehdään suhteessa Tuusulan kunnan
hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan.
Osana Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmaa on vuonna 2019 laadittu
Jokelan koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnitelma.
Kehittämissuunnitelmassa Jokelan alueen palveluverkkoa tarkastellaan eri
näkökulmista. Tämän lisäksi on tehty hiilijalanjälkilaskelma.
Jokelan alueen evauksessa arvioidaan Jokelan koulukeskuksen
strategisen kehittämissuunnitelman eri vaihtoehtojen vaikutuksia
Jokelan koulukeskusta kehitetään yläkoulu ja lukio kokonaisuutena eli ei
muutosta nykyiseen
Tässä vaihtoehdossa koulu olisi yhteensä noin 7400 bruttoneliötä ja
oppilaita koulussa on 550. Nykyisen koulun tiloissa toimisi aineopetuksen solut
(käsityö, kotitalous, musiikki). Lisäksi siellä olisi kaksi opetussolua (peruskoulun
yksi luokka-aste + lukio), liikunnan tilat ja ruokahuollon tilat (ruokasali, keittiö).
Monitoimisali laajennetaan alkuperäiseen kokoon. Musiikkiluokan ja
käsityöluokan sijainnit vaihdetaan keskenään.
Koulukeskuksen laajennusosaan rakennetaan opetussoluja kaksi
kappaletta, oppilashuollon tilat, uudet hallinnon tilat ja oppilaiden käytössä
olevat tilat. Peruskoulun oppilaat sijoitetaan omiin soluihin luokkavuosittain ja
lukioyhteen soluun. Oppilaat käyttävät myös yhteiskäytössä olevia
aineopetuksen soluja. Purettavassa osassa sijaitsevat tekniset tilat siirretään
nykyisen koulurakennuksen osaan. Laajennusosaan rakennetaan laajennusosaa
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palvelevat tekniset tilat. Vaihtoehdolla ei ole vaikutusta muuhun kouluverkkoon
Pohjois-Tuusulan alueella.
Jokelan koulukeskusta kehitetään 5.-9. luokat ja lukio kokonaisuutena
Tässä nuorten koulu vaihtoehdossa oppilaita olisi 800 oppilasta ja
bruttoneliöitä 9200. Tässä vaihtoehdossa 5. ja 6. luokan oppilaat Kolsan, Lepolan
ja Pertun kouluista siirtyisivät Jokelaan. Kolsan koulu lakkautettaisiin ja sen 1.-4.
luokan oppilaat jaettaisiin Lepolan ja Pertun kouluihin. Nykyisen koulun tiloissa
säilyy aineopetuksen solut; käsityö, musiikki, tiedesolu ja kieliluokat, liikunnan
tilat ja ruokahuollon tilat.
Koulukeskuksen laajennusosaan rakennetaan kuusi solua kahteen kerrokseen.
Alempien luokkien oppilaat sijoitetaan omiin soluihin luokkavuosittain,
peruskoulun ylempien luokkien ja lukion oppilaat käyttävät yhteiskäytössä olevia
opetussoluja sekä enemmän nykyisen koulurakennuksen tiloihin sijoitettavia
aineopetuksen soluja. Purettavassa osassa sijaitsevat tekniset tilat nykyisen
koulurakennuksen jääviin osiin. Laajennusosaan rakennetaan laajennusosaa
palvelevat tekniset tilat.
Jokelan koulukeskusta kehitetään yhtenäiskoulu ja lukio kokonaisuutena
Yhtenäiskoulussa olisi oppilaita 950 (luokat 1.-9. sekä lukio) ja
bruttoneliöitä yhteensä 11 000. Laajennus toteutettaisiin kolmeen
kerrokseen. Jokaisessa kerroksessa toimii isot opetussolut. Ensimmäisessä
kerroksessa sijaitsee liikuntatilat, taide- ja taitoaineet ja tekniset huoltotilat.
Toisessa kerroksessa sijaitsee ruokahuolto, opiskelijoiden tilat, monitoimisali,
kotitalous ja musiikki. Kolmannessa kerroksessa sijaitsee kielisolu, keskitetty
oppilashuolto ja hallinnon ja
henkilökunnan tilat.
Kolsan ja Pertun koulut lakkautettaisiin ja niiden oppilaat siirtyisivät Jokelaan.
Lepolan koulu jäisi toimimaan ja siellä olisi jatkossakin luokat 1.– 6.
Varhaiskasvatuksen mahdollisten uusien tilojen sijoittumista
Koulujen lisäksi haluttiin tarkastella myös päiväkotien tilannetta. Ehdotettu
opetustoimen ja varhaiskasvatuksen verkko voisi olla: Pertun koulu lakkautetaan
ja oppilaat siirtyvät uuteen yhtenäiskouluun Jokelaan. Lepolasta siirretään 5-6
luokat Jokelaan. Jokelan koulukeskus toimii yhtenäiskouluna ja lukiona. Lepolan
kouluun jäävät luokat 1.-4. Vanhankylän koulu säilyy entisellään.
Notkopuiston päiväkotiin jäisivät integroitu erityisryhmä, perhekeskus
ja vuorohoitopäiväkoti. Lepolan päiväkoti toimisi samoissa tiloissa Lepolan
koulun kanssa. Pertun päiväkodissa olisivat ryhmät 1-5 vuotiaille ja esiopetus.
Kolsan päiväkodin kunnallinen päivähoito lopetetaan ja haetaan jatkajaa
yksityiseltä puolelta.
Varhaiskasvatus- ja kouluverkon lisäksi Jokelassa tarkastellaan myös kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluiden palveluverkkoa ja sen kehittämistä. Jokelan alueen
isommat palveluverkkomuutokset painottuvat vuosikymmenen loppuun.
Arvioinnissa tarkastellaan useita eri vaikutuksia
Ennakkovaikutusten arvioinnissa huomioidaan useita eri näkökulmia;
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kuntalaisvaikutukset, eli ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia mm. hyvinvoinnin ja
terveyden näkökulmasta
ympäristövaikutukset, eli ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen,
maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan,
kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön kohdistuvia vaikutuksia
organisaatio- ja henkilöstövaikutukset, eli vaikutukset eri organisaatioiden
välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin,
luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon sekä
taloudelliset vaikutukset kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä
tai vähentämällä.
strategiavaikutukset, strategian päämäärät ja keskeisimmät kokonaisuudet
sekä valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet, strategiaa teoiksi vievät
ohjelmat ja strategiset asiakirjat (mm. hyvinvointisuunnitelma).
Tärkeä osa ennakkovaikutusten arviointia on lapsivaikutusten arviointi.
Lapsivaikutusten arviointi varmistaa lasten kuulemisen ja lasten oikeuksien
toteutumisen päätöksenteossa.

Ehdotus
Esittelijä: Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää
keskustella lausuntoon kirjattavista asioista. Lausunto kirjoitetaan keskustelun
perusteella.
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§ 14
Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleisssuunnitelma, Lape-neuvoston lausunto
TUUDno-2020-397
Valmistelijat / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Lausuntopyyntö, Tuusulanjärven rantojen virkistyskäyttö, lape-neuvosto 6.5.2021
2 Tuusulanjarven_rantojen_virkistyskayton_yleissuunnitelma, lape-neuvosto 6.5.2021
Perustelut
Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää
lausuntopyynnössään 24.3.2021 Lapsi- ja perheasiainneuvoston lausuntoa
Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään
toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.
Asiaselostus
Tuusula käynnisti vuonna 2017 projektin Tuusulanjärven ja -joen ranta-
alueiden virkistyskäytön kehittämiseksi. Tuusulanjärveä kiertävän yhtenäisen
reitistön suunnittelu ja toteutus on ollut kuluvan valtuustokauden (2017-2021) tärkeä
tavoite. Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuunnitelmatyö tilattiin konsulttityönä
Swecolta tammikuussa 2020. Osana työtä Sweco toteutti myös Tuusulanjärven ja
lähialueiden virkistys-ja matkailureittien tarveselvityksen. Selvityksen perusteella
erityisen suuri tarve on hyvin opastetuille, jatkuville, palveluja sisältäville ja
teemoitetuille reiteille. Tarve on ylikunnallinen ja kuntien kaikkia alueita koskeva.
Lähivirkistysreittien ympärivuotinen käyttö ja tarve uusille reiteille on vahvassa
kasvussa. Nykyisille reiteille toivotaan ulkoilijan peruspalveluita,parempaa
joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä matkailupalveluja. Yleissuunnitelmassa on
osoitettu Tuusulanjärveä kiertävä reitistö, joka johtaa vierailijan tutustumaan alueen
monipuoliseen luontoon, maisemiin, kulttuurikohteisiin ja liikuntapaikkoihin.
Suunnitelmakartalle on yhdistetty alueelle eri aikoina laadittujen kaavojen,
virkistyskäyttösuunnitelmien,selvitysten sekä puistosuunnitelmien aineistoja.
Yleissuunnitelmakartalla osoitetaan virkistysreitistö ja siihen kytkeytyvät
olemassa olevat virkistyskohteet. Lisäksi esitetään virkistykseen kehittämiskohteet
sekä reittiverkoston täydennystarpeet. Tämän lisäksi suunnitelmaa esittelevään
raporttiin on koottu erilaisten selvitysten, kuten luonto-, maisema-ja
kulttuuriselvitysten tuloksia sekä muita lähtötietoja,kuten esimerkiksi karttakoosteita
nykyisistä palvelukohteista,pysäköintipaikoista ja venevalkamista sekä muista
järveä ympäröivistä nykyisistä jalankulun ja pyöräilyn reiteistä.
Yleissuunnitelmatyö on pitänyt sisällään laajan lähtöaineiston koonnin
lisäksi reittitarkastelua,jossa on selvitetty Tuusulanjärveä ympäröivät jalankulun,
pyöräilyn, ulkoilun sekä maastopyöräilyn reitit. Reittien jatkuvuutta on tutkittu
joukkoliikenteen pysäkeiltä ja pysäköintialueilta alueen eri kohteisiin sekä yhteyksien
jatkuvuutta eri palveluiden ja kohteiden välillä. Reittien linjauksissa on pyritty
huomioimaan maanomistukselliset kysymykset.
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Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä,erilaisia käyttäjäryhmiä
ja heidän vaihtuvia tarpeitaan reittien näkökulmasta. Osaa kohteista on tutkittu
reittien jatkuvuuden ja kohteiden saavutettavuuden sekä rakennettavuuden
kannalta yleissuunnitelmatasoa tarkemmin. Tällaisia kohteita ovat olleet
esimerkiksi reittimahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tutkiminen Sarvikallion reitiltä
kohti lintukosteikkoja,reittien yhdistyminen Anttilan tilakeskuksen läpi sekä
yhteyksien tutkiminen Koskenmäentien yli jokivarteen. Työn yhteydessä on laadittu
myös Rantatien alustava kehittämissuunnitelma.
Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleisssuunnitelma, Lapsi ja
perheasiainneuvoston lausunto
Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on
rantojen virkistyskäytön kehittäminen. Yleissuunnitelmassa osoitetaan paitsi
virkistysreitistö myös siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistys-, suunnittelu- ja
kulttuurikohteet sekä virkistyskäytön täydennystarpeet Tuusulan kunnan
alueella. Lapsi- ja perheasianneuvoston mielestä esteettömyys on huomioitava
kaikessa suunnittelussa. Se helpottaa myös lapsiperheiden liikkumista alueella.
Raportissa on koottu hyvin yhteen luontoon,virkistykseen ja kulttuuriin
liittyvät virkistyspaikat ja kuvattu laajasti virkistyskäyttöä sekä erilaisia
käyttäjäryhmiä. Kuitenkin suunnitelmassa olisi hyvä huomioida palveluiden ja niiden
käytettävyys ympäri vuoden. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti talvella paljon
kävijöitä, joista osa tulee Tuusulanjärvelle laajemmalti Etelä-Suomesta. Tämän vuoksi
pysäköintialueiden riittävyys on tärkeää. Suunnitelmassa onkin korostettu
pysäköintialueiden riittävyyttä ja niiden sijoittumista järven eri puolille, mikä on hyvä
asia. Ainakin osa nykyisistä reiteistä on hyvin suosittuja, mikä asettaa paineita alueen
virkistyskäytön kehittämiselle. Sarvikallio on jo nykyisellään erittäin suosittu
virkistysalue. Sen ja pysäköintialueen laajentaminen on hyvä tavoite. Lapsiperheet
tulevat alueelle usein omalla autollaan,koska julkinen liikenne on vähäistä.
Suunnitelmassa esitellään kehittämiskohteet, reitistöt ja yhteystarpeet.
Reittien yhteyksiä rakennettaessa tulee varmistaa,että niitä on mahdollista toteuttaa
niin kaavojen kuin tarvittavien lupien kannalta. Kulkuyhteydet
asuinalueilta Tuusulanjärven virkistyskohteisiin on tehtävä niin,että asuinalueilta on
sujuva pääsy Tuusulanjärven virkistyskohteisiin,mutta kulkeminen ei häiritse rantojen
lähellä
asuvia asukkaita. Jotta Tuusulanjärven virkistyskohteet ovat
käytettävissä mahdollisimman monelle kävijälle ja liikkujalle,tulee kiinnittää
huomiota mahdollisuuteen esteettömään liikkumiseen alueella.
Rannan saavutettavuuden parantaminen on erittäin hyvä tavoite.
Tuusulanjärven virkistävä vaikutus on hyvä saada kaikkien ulottuville nykyistä
useammassa kohdassa. Kun karttoja ja opasteita kohteista laaditaan,tulee niissä
selvästi kuvata, millainen kohde on, jotta perheet voivat etukäteen miettiä, onko
kulkeminen siellä mahdollista esimerkiksi lapsen ikä huomioiden.
Koskenmäen kevyen liikenteen väylä on kapea ja turvaton. Pyörält liikkuvat tiellä usein
lujaa. Pienten lasten kanssa liikuttaessa kevyen liikenteen väylän käyttö on vaarallista
ja epämiellyttävää. Sen kehittäminen on tarpeen.
Fjällbon aluetta kannattaa edelleen kehittää kuntalaisten yhteisenä virkistysalueena.
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Kuntayhteistyö on tärkeää ja kehittämishankkeita olisi hyvä suunnitella ja
tehdä yhdessä Tuusulanjärven ympäristökuntien kanssa,jotta yhtenäinen ilme
ja palveluiden monipuolisuus voitaisiin taata. Yhteistyö etenkin Järvenpään kanssa
on tärkeää Rantareitin kokonaiskäytettävyyden kannalta.
Ehdotus
Esittelijä: Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Lapsi- ja perheasianneuvosto päättää antaa asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
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§ 15
Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäyttösuunnitelmaehdotus, Lape-neuvoston
lausunto
TUUDno-2020-1790
Valmistelijat / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Lausuntopyyntö, Anttilanrannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, lapeneuvosto 6.5.2021
2 Anttilan_tilakeskuksen_rannan_virkistyskayton_kehittamissuunnitelma, lapeneuvosto 6.5.2021
Perustelut
Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää
lausuntopyynnössään 24.3.2021 Lapsi- ja perheasiainneuvoston lausuntoa Anttilan
tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään
toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.
Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämisestä on laadittu visio, joka
on pohjana asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä
virkistystoimintojen toteutukselle. Työn painopisteeksi on otettu venepaikkojen ja
uusien ranta-aktiviteettien kehittäminen maisema- ja luontoarvoja vaalien.
Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä
Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan
vahvasti Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut
oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden,
Sarvikalliolla ulkoilevien, järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä.
Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -paikkoja, jotka
muodostavat alueelle omia toiminnallisia saarekkeitaan, jotka yhdistyvät toisiinsa
kattavan polkureitistön ja pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan
mm. ravintolaa ja terassia, saunaa ja infopistettä.
Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa,hyödynnetään
alueen maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on,
että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen
nivoutuu ympäristöönsä sulavasti.
Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten,että alueen
kehittäminen ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus
rakentaa piknik- ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle.
Jatkossa rakentamista esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden
kanssa, jolla vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja
rakentamiseen.
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Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat
Paijalan osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia
venepaikkoja voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla.
Nykyisen venevajan tilalle on esitetty venevajaa, jossa veneitä voi kunnostaa, järjestää
kursseja tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on
osoitettu suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi
kävelyreitiksi.
Tämän nähtävillä oloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri-
ja uimapaikkaselvitys, jossa arvioitiin niiden toteuttamismahdollisuuksia ja -
kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä
voidaan toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka
siivoamalla vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös
tehdä ruoppausten, kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-altaan
avulla tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja
niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.
Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen
virkistystoimintojen kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn,
kävelyyn sekä luonnon kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten,että järven
eteläosan asuinalueet
yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin
ja Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä
edelleen Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen
tulevan asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma
rantareittinsä,joka alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet
reitit ja luontopolut suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista
materiaaleista.

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, Lapsi- ja
perheasiainneuvoston lausunto
Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on
kunnianhimoinen suunnitelma, jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen
suunnitteluun on tärkeää. Lapsi- ja perheasiainneuvoston mielestä alueen
kehittäminen niin, että se toimisi
yhteisenä olohuoneena asukkaiden käyttöön on kannatettava ajatus. On myös
hyvä asia, että toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi
kerrallaan. Asukkaiden osallistumisessa ja alueen yhteiskehittämisessä huomioitava
lapsiperheet, koska tarkoitus on tehdä julkista tilaa kaikkien käyttöön. On myös hyvä
asia, että toimintoja esitetään toteutettavaksi osissa, sillä matkan varrella voi nousta
esiin uusia tarpeita ja asioita, jotka voidaan ottaa huomioon aluetta rakennettaessa.
Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden,
mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa
mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle.
Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat, maaseutumaisuus
ja luontoarvojen vaaliminen. Huomioitavaa on myös, että reittiyhteyksien
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parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää, että Anttilan
rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen
virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi.
Anttilan aluen kohdalla esteettömyyttä ei ole erityisesti painotettu. Ainakin osa
reiteistä pitäisi toteuttaa esteettöminä, erityisesti
rantaan pääsy, jolloin muun muassa lastenvaunuilla on helpompi päästä rannan
tuntumaan.
Lapsi- ja perheasianneuvosto toteaa, että turvallisuuteen olisi hyvä panostaa, jotta
kaiken ikäisten turvallinen liikkuminen ja oleskelu alueella voidaan taata. Lisäksi
Anttilan rannan pyöräilyreitin sijaintiin kannattaa kiinnittää huomiota ja varmistaa että
ranta-alue pysyy vapaa-ajankäytössä ja vältytään pyöräilijoiden, kävelijöiden ja
veneilijöiden yhteentörmäyksiltä.
Ehdotus
Esittelijä: Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Lapsi- ja perheasiainneuvosto päättää hyväksyä asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
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§ 16
Muut asiat
Valmistelijat / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Lapsi- ja perheasiainneuvoston tietoon saatetaan
Kirkonkylän koulun toimintojen järjestäminen rakennusaikana
Lapsi- ja perheasiainneuvostoa koskevat asiat kunnanhallituksesta ja
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnasta.
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