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Rykmentinpuiston ruokala, rakennus 48, Rykmentintie / sähköinen kokous
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§ 95

Maapoliittiset periaatteet Sulan alueella

§ 96

Maankäyttösopimukset ja maankäyttösopimusten toteuttaminen, Sulan
työpaikka alue II (kaava nro 3617), Sula

§ 97

Asumisen vyöhykehinnoittelu (poistettu listalta)

§ 98

Sosiaali- ja terveystoimen vakanssien lakkauttaminen

§ 99

Valtuuston kokoukset vuonna 2021

§ 100

Veroprosentit 2021

§ 101

Enjala Paul, luottamustoimen päättyminen ja jäsenen valinta Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan

§ 102

Sarenius-Salmenkivi Erja, varavaltuutetun tehtävän päättyminen

§ 103

Sarenius-Salmenkivi Erja, eron myöntäminen luottamustoimesta ja
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen valinta

§ 104

Sarenius-Salmenkivi Erja, eron myöntäminen luottamustoimesta ja Poliisin
neuvottelukunnan jäsenen valinta

§ 105

Katja Nordström, eron myöntäminen luottamustoimesta ja uuden jäsenen
valinta

§ 106

Riihikallion monitoimikampuksen yhteyteen sivukirjasto, aloite

§ 107

Valtuustokauden pormestarimallin puolivälitarkastelu, aloite

§ 108

Korkean moraalin, rehellisyyden ja etiikan vaaliminen, sekä eturistiriitojen
tunnistaminen ja käsitteleminen kunnan päätöksenteossa ja hallinnossa, aloite

§ 109

Virkamiesten ja poliittisten luottamushenkilöiden käytössä olevien kunnan
luottokorttien ohjeistuksen tarkentaminen, aloite

§ 110

Kunnantalon korjaaminen ja säilyttäminen, aloite

§ 111

Isojen, vuokrattavien perheasuntojen rakentaminen, aloite

§ 112

Maankäyttösopimusneuvottelujen aloittaminen Kaukokiidon ja Åvallien kanssa,
aloite

§ 113

Suoran linja-autoyhteyden palauttaminen Hyrylästä Vantaanporttiin,
nuorisovaltuuston aloite
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§ 114

Muovipussittomat roskakorit kaikkiin kunnan toimistotiloihin, aloite

§ 115

Raskaan liikenteen levähdyspaikat, aloite

§ 116

Kunnantalon pysäköintipaikat yleiseen käyttöön, aloite

§ 117

Raitiotieliikenne Tuusulaan, selvitys rakentamisesta Vantaan Aviapolikselta
Etelä-Tuusulaan 'Vantaanratikan' jatkeeksi, aloite

§ 118

Tuusulan joukkoliikennelinjasto 2019, Purolan joukkoliikenne yhteyksien
turvaaminen Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelmassa, aloite

§ 119

Ilmoitusasiat / muut asiat

Lisäpykälät
§ 120

Viranhaltijapäätökset julkisesti näkyville pysyvästi, aloite

§ 121

Ristikiven ja Lahelantien tieturvallisuuden parantaminen, aloite

§ 122

Kuntien sovittava lähes 30 vuotta odotetun Linjatien kevyen liikenteen väylän
rakentamisesta, aloite

§ 123

Tuomalan-Pihkaniityn metsästä seudullinen ulkoilualue, aloite

§ 124

Maankaatopaikka Etelä-Tuusulaan, aloite

§ 125

Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan kylien lähikoulujen säilyttäminen, aloite
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Saapuvilla olleet jäsenet
Kati Lepojärvi, puheenjohtaja
Kim Kiuru, etäyhteys
Kari Kinnunen, poistui 21:07
Aarno Järvinen, etäyhteys, saapui 18:12
Aila Koivunen
Anna Yltävä
Antti Kaikkonen, etäyhteys
Anu Åberg, saapui 18:09
Ari Nyman, etäyhteys
Arto Lindberg
Eeva-Liisa Nieminen, etäyhteys
Elisa Laitila
Emmi Sirniö, etäyhteys
Henri Koskela, etäyhteys
Ilmari Sjöblom, etäyhteys
Ilona Toivanen, etäyhteys
Jani Peltonen
Janne Mellin
Jere Pulska, etäyhteys
Johanna Sipiläinen, etäyhteys
Jorma Sulander
Jouko Riola
Jussi Salonen
Kari Friman
Karita Mäensivu
Laura Åvall, etäyhteys
Lea Ahonen
Liisa Palvas, etäyhteys
Lilli Salmi, poistui 19:34
Margita Winqvist, etäyhteys
Markus Meckelborg, etäyhteys
Matti Alanko, etäyhteys
Mika Mäki-Kuhna
Monica Avellan, etäyhteys
Pasi Huuhtanen
Pekka Heikkinen
Petra Kela, etäyhteys
Päivö Kuusisto
Raimo Stenvall
Ruut Sjöblom, etäyhteys
Sami Tamminen, etäyhteys, saapui 18:17
Sanna Kervinen, etäyhteys
Sanna Tuhkunen, etäyhteys
Satu Heikkilä
Seppo Noro
Taina Ketvel
Tommi Partanen
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Ulla Palomäki, poistui 21:06
Ulla Rosenqvist, etäyteys
Arto Nätkynmäki, poistui 21:07
Sari Vilén, etäyhteys, §:t 95 ja 96, saapui 18:15, poistui 18:23
Vesa Lundberg, etäyhteys, §:t 95, 96 ja 101 - 119, saapui 18:15
Elina Väänänen, saapui 18:05
Muut saapuvilla olleet
Kirsi Kurtti, vs. kunnansihteeri, sihteeri
Tuija Reinikainen
Annika Lappalainen
Pentti Mattila
Eemi Vaherlehto, nuorisovaltuuston edustaja
Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, etäyhteys
Juha Tynjä, vs. henkilöstöjohtaja, etäyheys
Markku Vehmas, talousjohtaja, poistui 21:05
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, poistui 21:05
Paula Miettinen, vs. viestintäpäällikkö, etäyhteys
Anu Orava, hallintopalvelusihteeri
Poissa

Jerry Airikka
Jukka Ahlgren

Allekirjoitukset

Kati Lepojärvi
Puheenjohtaja

Kirsi Kurtti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
13.11.2020

16.11.2020

Janne Mellin

Markus Meckelborg
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.11.2020.
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§ 93
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu
kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset
Keski-Uusimaa -lehdissä.
Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla
olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.
----
Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteestä:
Jerry Airikka
Todettiin, että
Jerry Airikan tilalla Sosiaalidemokraattien 1. varavaltuutettu Elina Väänänen
Jukka Ahlgrenin tilalla Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 94
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Markus Meckelborg ja Janne Mellin.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 407,26.10.2020
Valtuusto, § 95, 09.11.2020
§ 95
Maapoliittiset periaatteet Sulan alueella
TUUDno-2020-2466
Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 407
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Hämäläinen, Tuija Palkki
paivi.hamalainen@tuusula.fi, tuija.palkki@tuusula.fi
maankäyttöpäällikkö, maankäyttöinsinööri
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla,
jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Merkittävä hyöty arvioidaan
kaavakohtaisesti. Sopimuskorvauksen määrän on oltava lähellä kustannuksia, jotka
yhdyskuntarakentamisesta on kunnalle aiheutunut tai aiheutuu.
Sulan alue on pääosin asemakaavoittamatonta. Tuusulan kunnan maapoliittisen
ohjelman 2030 mukaan kunta hankkii ensisijaisesti maat omistukseensa ennen
kaavoittamista, mutta voi perustelluissa tapauksissa tehdä ensimmäisen
asemakaavan alueella maankäyttösopimuksia.
Sulan alue pyritään kaavoittamaan tekemällä maapoliittisen ohjelman mukaisia
maankäyttösopimuksia, joissa käytetään sopimuskorvauksen määränä puolta
maanomistajalle tulevasta arvonnoususta. Maankäyttösopimuksissa korvausten
yhtenä osana on, että yleiset alueet luovutetaan pääsääntöisesti korvauksetta
kunnalle vapaana kiinnityksistä ja vastaavista rasituksista. Sopimuksiin otetaan
mukaan myös maanomistajan omistukseen jääville alueille rakentamisvelvoitteet.
Maankäyttösopimusneuvotteluja varten tarvitaan alueelle hintapäätös. Alueelta on
pyydetty kolmen ulkopuolisen arvioitsijan hinta-arvio, joiden perusteella T-15,
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen ja TY-16, teollisuusrakennusten
korttelialueen ja KMP-1 puutarharakennusten korttelialueen arvo on 100 €/k-m² ja KM-
5, liikerakennusten korttelialueen arvo on 140 €/k-m².
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
että Sulan alueella voidaan tehdä maapoliittisen ohjelman 2030 mukaisia
maankäyttösopimuksia
että Sulan alueella käytetään maankäyttösopimuksissa T-15, TY-16 ja KMP-1
alueiden rakennusoikeuden hintana 100 €/k-m² ja KM-5 alueilla 140 €/k-m²
että em. hinnat ovat voimassa 30.6.2021 saakka.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.

Maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen selosti asiaa.

Valtuusto, 09.11.2020, § 95
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

että Sulan alueella voidaan tehdä maapoliittisen ohjelman 2030 mukaisia
maankäyttösopimuksia
että Sulan alueella käytetään maankäyttösopimuksissa T-15, TY-16 ja KMP-1
alueiden rakennusoikeuden hintana 100 €/k-m² ja KM-5 alueilla 140 €/k-m²
että em. hinnat ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

Ilmari Sjöblom ja Ruut Sjöblom ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä ottaneet osaa
asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Ilmari Sjöblomin tilalla tämän pykälän
käsittelyn ajan oli Kokoomuksen toinen varavaltuutettu Vesa Lundberg ja Ruut
Sjöblomin tilalla Kokoomuksen viides varavaltuutettu Sari Vilén.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 408,26.10.2020
Valtuusto, § 96, 09.11.2020
§ 96
Maankäyttösopimukset ja maankäyttösopimusten toteuttaminen, Sulan työpaikka alue II
(kaava nro 3617), Sula
TUUDno-2019-1821
Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 408
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Palkki, Päivi Hämäläinen
tuija.palkki@tuusula.fi, paivi.hamalainen@tuusula.fi
maankäyttöinsinööri, maankäyttöpäällikkö
Liitteet

1 Maankäyttösopimusluonnos, khall 26.10.2020
2 858-401-2-204,Esisopimusluonnos, khall 26.10.2020
3 Finsora Oy, Esisopimusluonnos, khall 26.10.2020
4 858-401-4-133, Esisopimusluonnos, khall 26.10.2020
5 858-401-4-143, Esisopimusluonnos, khall 26.10.2020
6 Sijaintikartta, Sula, khall 26.10.2020
7 Sitoumus maankäyttösopimuksen allekirjoittamisesta j12.10.2020_khall 26.10.2020
Aikaisempi käsittely
Kkl 4.10.2016 § 122
Alpi, Juhani ja Seppo Sjöblom, Finsora Oy sekä Valta ja Elli Sjöblomin kuolinpesien
osakkaat omistavat kiinteistöt Korvenranta 858-401-2-204, Korvenrannan puimala 858-
401-2-396, Lassenpelto 858-401-4-133 sekä Lassenpelto 2 858-401-4-143.
sopimusalueella sijaitsevien kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 38 ha.
Alueella ei ole asemakaavaa.
Sulan työpaikka-alueen laajentaminen on kärkihankkeena kaavoitussuunnitelmassa
2016–2020. Asemakaavan tavoitteena on alueen rakentuminen työpaikkavaltaiseksi
logistiikka-, tuotanto- ja soveltuvilta osin tilaa vievän erikoiskaupan alueeksi, ohjaava
osayleiskaava ja sitä laadittaessa tehdyt suunnitelmat ja selvitykset huomioon ottaen.
Käyttötarkoitus, rakennusoikeuden määrä ja yksityiskohdat ratkaistaan asemakaavan
suunnittelutyön yhteydessä.
Nyt käsiteltävä sopimus asemakaavoituksen käynnistämiseksi kunnan ja
maanomistajan välillä on laadittu perustuen Tuusulan kunnanvaltuuston 15.10.2007
§ 112 hyväksymään ja 30.12.2010 osapuolten välillä allekirjoitettuun Sulan alueen
yhteistyösopimukseen.
Maanomistaja ja kunta maksavat koko asemakaavahankkeen
yleisluonnossuunnittelusta aiheutuvat kustannukset puoliksi siihen asti, kunnes koko
alueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä ja siitä saatu palaute on
kuntakehityslautakunnassa käsitelty. Asemakaavan laatimisesta maanomistajan
omistamalle maalle aiheutuvista konsulttikustannuksista vastaa edellä tarkoitetun
palautteen käsittelyn jälkeen puoliksi maanomistaja ja puoliksi kunta. Kunta saa
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oikeuden korvauksetta käyttää laadittavia yleissuunnitelmatasoisia luonnoksia,
suunnitelmia ja muita selvityksiä omissa jatkosuunnitelmissaan koskien po.
asemakaavaluonnosaluetta tai siihen liittyviä alueita. Kaikista muista kustannuksista
lukuun ottamatta edellä tarkoitettuja kaavoituksen ja alueen suunnittelun
edellyttämiä konsulttikustannuksia, eli ns. omista kustannuksistaan vastaavat
osapuolet kuitenkin itse.
Asemakaavoituksesta sopijapuolille koituvan hyödyn sekä kaavan
toteuttamiskustannusten jako tapahtuu myöhemmin tehtävän maankäyttö- ja
rakennuslain 91 b §:n mukaisen maankäyttösopimuksen mukaisesti.
Maankäyttösopimuksessa otetaan huomioon Tuusulan kunnanvaltuuston 15.10.2007
§ 112 hyväksymän ja 30.12.2010 allekirjoitetun Sulan alueen yhteistyösopimuksen
määräykset ja tarkoitus.
Sopijapuolten kesken on neuvoteltu liitteenä esitetyn mukainen sopimus.
Koska kyseinen hanke on kaavoitussuunnitelmassa 2016–2020 päätösvalta on
kuntakehityslautakunnalla.
Liitteenä on sijaintikartta, sopimusluonnos ja sopimuskartta.
Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen p. 040 314 4557 ja
maankäyttöpäällikkö Hannu Kantola p. 040 314 3543
Ehdotus, kp
Kuntakehityslautakunta päättää
–
hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen asemakaavoituksen
käynnistämiseksi koskien maanomistajan omistamia kiinteistöjä Korvenranta 858-401-
2-204, Korvenrannan puimala 858-401-2-396, Lassenpelto 858-401-4-133 ja
Lassenpelto 2 858-401-4-143
–
oikeuttaa allekirjoittajan tekemään sopimukseen tarvittavat vähäiset
muutokset ja allekirjoituksellaan hyväksymään lopullisen sopimuksen
–
että käynnistämissopimus tulee allekirjoittaa kahden kuukauden kuluessa
päätöksen saatua lainvoiman tai muutoin tämä päätös raukeaa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kunnanhallituksen edustaja Ilmari Sjöblom poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi intressijääviyden vuoksi.
Heikki Väänänen ja Jussi Rantala poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana
klo 19.07. Vesa Lundberg ja Liisa Sorri poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 19.19.
__________
Khall 26.10.2020
Asemakaava
Tuusulan kunta on laatinut Sulan työpaikka-alue nimisen asemakaavan ja
asemakaavan muutosehdotuksen (nro 3535), joka on ollut nähtävillä 16.3. - 21.4.2017.
Asemakaavaehdotus on jaettu osiin. Asemakaavan ensimmäinen osa, eli Sulan
työpaikka-alue I (nro 3613) asemakaava on hyväksytty valtuustossa vuoden 2019
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marraskuussa. Toiselle osalle, joka koskee tätä sopimusaluetta, Tuusulan kunta on
laatinut Sulan työpaikka-alue II -nimisen alustavan asemakaavaehdotuksen (nro 3617).
Yhteistyösopimus
Kunnanvaltuusto on 15.10.2007 § 112 hyväksynyt Sulan alueen yhteistyösopimuksen,
jonka sopijapuolet ovat allekirjoittaneet 30.12.2010.
Yhteistyösopimuksen mukaan maanomistaja olisi mm. suunnitteluttanut ja
rakennuttanut kaava-alueen edellyttämän kunnallistekniikan kunnan hyväksymien
suunnitelmien mukaisesti kunnan valvonnassa ja osallistunut Itäväylän ja
Fallbackantien lisärampin kustannuksiin 100.000 eurolla, mikäli lisäramppi olisi
toteutettu 10 vuoden kuluessa yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta.
Yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut lähes 10 vuotta eikä asemakaava
ole edennyt hyväksymisvaiheeseen. Sopimusneuvotteluissa on yhteisesti todettu, että
yhteistyösopimuksen mukaisella ratkaisulla ei päästä molempia sopijapuolia
tyydyttävään ratkaisuun. Osapuolten näkemykset poikkesivat mm. kunnallistekniikan
suunnitteluratkaisujen osalta, jonka toteuttaminen osoittautui selvityksissä kalliiksi.
Näkemyseroihin ovat vaikuttaneet myös yhteistyösopimuksen laatimisen jälkeen
kiristyneet hulevesien käsittelyvaatimukset sekä kunnan muuttuneet vesihuollon
kehittämistarpeet. Lisäksi kunnallistekniikan rakentamisen toteuttaminen ja
laadunvalvonta todettiin yhteistyösopimuksen mukaisella sopimusmallilla kunnan
kannalta epäedulliseksi.
Koska olosuhteet ovat sopimuksen teon jälkeen olennaisesti muuttuneet
ja sopijaosapuolet ovat neuvotteluissa yhteisesti todenneet, että Tuusulan
kunnanvaltuuston 15.10.2007 § 112 hyväksymällä ja 30.12.2010 osapuolten välillä
allekirjoitetulla Sulan alueen yhteistyösopimuksella ei päästä sopijapuolia
tyydyttävään ratkaisuun, Tuusulan kunnan on todettava sopimuksen perusteiden
rauenneen. Sen vuoksi sopimus tulee päättää irtisanomalla.
Sopijapuolet ovatkin 17.11.2016 allekirjoittaneet sopimuksen asemakaavoituksen
käynnistämiseksi, jonka Tuusulan kuntakehityslautakunta on hyväksynyt 4.10.2016 §
122. Tämä maankäyttösopimus on tarkoitettu korvamaan em. 30.12.2010
yhteistyösopimuksessa sovitun.
Maankäyttösopimus
Maankäyttösopimus koskee maanomistajien omistamia alla lueteltuja tiloja ja
määräaloja. Alueiden pinta-ala on kaavalaskennan mukaan yhteensä n. 39,10 ha:
1. Korvenranta-nimisestä tilasta RN:o 2:204 (858-401-2-204) noin 273.823 m²:n
suuruinen alue, joka sijaitsee Tuusulan Itäväylän luoteispuolella.
2. Korvenrannan puimala -niminen tila RN:o 2:396 (858-401-2-396). Tilan pinta-ala on
noin 8.566 m².
3. Lassenpelto-niminen tila RN:o 4:133 (858-401-4-133), jonka pinta-ala on noin 58.040
m².
4. Lassenpelto 2 -niminen tila RN:o 4:143 (858-401-4-143), jonka pinta-ala on noin
43.047 m².

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

13 (126)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

5. Ramila-nimisestä tilasta RN:o 4:196 (858-401-4-196) noin 7.537 m²:n suuruinen alue.
Maanomistajien kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus. Maankäyttösopimusta ei
ole vielä allekirjoitettu, koska yhden osaomistajan suostumus puuttuu. Muut
maanomistajat ovat ilmoittaneet liitteenä olevalla allekirjoittamallaan sitoumuksella,
että allekirjoittavat sopimuksen 6 kk:n kuluessa valtuuston päätöksen
lainvoimaisuudesta. Tavoitteena on, että kaikki maanomistajat allekirjoittavat
sopimuksen määräajan kuluessa.
Sopimuksella maanomistaja osallistuu asemakaavan muutosalueen rakentamista
palvelevan sisäisen ja ulkoisen yhdyskuntarakentamisen kunnalle aiheuttamiin
kustannuksiin maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n, kunnan maapoliittisen ohjelman
ja valtuuston päätöksen mukaisesti.
Kyseessä on alueen ensimmäinen asemakaava. Alueen nykyarvoksi on arvioitu
yhteensä 2.692.291,00 euroa (7 e/m²). Asemakaavaehdotuksessa maanomistajan
maalle on osoitettu rakennusoikeutta 90.335 k-m² kaavamerkinnällä TY-16,
teollisuusrakennusten korttelialue ja 24.396 k-m² kaavamerkinnällä T-15, teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialue ja 10.000 k-m² kaavamerkinnällä KM-5. Jo rakennetut
k-m²:t on huomioitu, jolloin lisärakentamista on T-15 ja TY-16 kaavamerkinnöillä
yhteensä 113.606 k-m², jonka arvo hintatasolla 100 e/k-m² laskettuna on 11.360.600
euroa ja 10.000 k-m² kaavamerkinnällä KM-5, liikerakennusten korttelialue, jonka arvo
hintatasolla 140 e/k-m² laskettuna on 1.400.000 euroa. Lisärakennusoikeuden arvo on
yhteensä 12.760.600,00 euroa. Sopimusalueella sijaitsevien rakennusten
purkukustannus on purkutarjouksen perusteella 95.000 euroa. Rakennusten
purkaminen on välttämätöntä asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden
käyttöönottamiseksi.
Edellä esitetyn perusteella alueen arvonnousu purkukustannukset huomioiden on
9.973.309,00 euroa, josta maapoliittisen ohjelman perusteella kunnalle tuleva
sopimuskorvausosuus on 50 % eli 4.986.654,50 euroa. Maanomistaja maksaa
sopimuskorvauksen rahana sopimuksessa mainituin maksuerin.
Esisopimukset
Maanomistajat luovuttavat sopimusalueella olevat EV- ja katualueet, pinta-alaltaan
noin 65.325 m², ilman erillistä korvausta kunnalle.
Kunta omistaa noin 108 m²:n (43 k-m²) suuruisen osan tulevasta TY korttelista 5521 ja
luovuttaa sen arvion mukaisella hinnalla (100 e/k-m²) maanomistajalle.
Alueiden rakennusoikeuden arvon määritys perustuu ulkopuolisten arvioitsijoiden
arvioihin. Valtiontukisäädökset on huomioitu sopimuskorvauksissa.
Liitteenä maankäyttösopimusluonnos ja esisopimusluonnokset ja sitoumus
sopimusten allekirjoittamiseen suurimmalta osalta maanomistajia.
Kyseessä on maapoliittisen ohjelman mukainen maankäyttösopimus ja esisopimukset,
mutta koska alueella on kunnanvaltuuston aiemmin hyväksymä tästä sopimuksesta
poikkeava yhteistyösopimus, on sopimusten hyväksymisen päätösvalta
kunnanvaltuustolla.
Ehdotus
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Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
irtisanoa Tuusulan kunnanvaltuuston 15.10.2007 § 112 hyväksymän ja
30.12.2010 osapuolten välillä allekirjoitetun Sulan alueen yhteistyösopimuksen
hyväksyä Tuusulan kunnan sekä Valta ja Elli Sjöblomin kuolinpesien, Finsora Oy:
n, Alpi, Juhani ja Seppo Sjöblomin välisen maankäyttösopimusluonnoksen
hyväksyä Tuusulan kunnan ja Valta ja Elli Sjöblomin kuolinpesien välisen
esisopimusluonnoksen, jolla maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle
korvauksetta yhteensä noin 45.305 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan
kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Korvenranta, kiinteistötunnus 858-401-2-204
hyväksyä Tuusulan kunnan ja Finsora Oy:n välisen esisopimusluonnoksen, jolla
maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta yhteensä noin 2.201 m²:
n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä
Korvenrannan puimala, kiinteistötunnus 858-401-2-396
hyväksyä Tuusulan kunnan ja Alpi ja Juhani Sjöblomin välisen
esisopimusluonnoksen vaihdosta, jolla kunta luovuttaa Alpi ja Juhani Sjöblomille
4.300 euron välirahalla noin 108 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa
sijaitsevasta kiinteistöstä 858-401-4-214 ja Alpi ja Juhani Sjöblom luovuttaa
kunnalle noin 8.627 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta
kiinteistöstä 858-401-4-133
hyväksyä Tuusulan kunnan ja Alpi, Seppo ja Juhani Sjöblomin välisen
esisopimusluonnoksen, jolla maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle
korvauksetta yhteensä noin 9.192 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa
sijaitsevasta kiinteistöstä Lassenpelto 2, kiinteistötunnus 858-401-4-143
että maankäyttösopimus ja esisopimukset on allekirjoitettava 6 kuukauden
kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta tai tämä päätös raukeaa
oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään sopimusluonnoksiin ja lopullisiin
luovutuskirjoihin pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan
hyväksymään esisopimusten mukaiset lopulliset luovutuskirjat
ja maankäyttösopimukset, jotka allekirjoitetaan 3 kuukauden kuluessa siitä, kun
aluetta koskeva asemakaava (nro 3617) on tullut voimaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Maankäyttöpäällikkö Pävi Hämäläinen selosti asiaa.
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Valtuusto, 09.11.2020, § 96
Liitteet

1 Maankäyttösopimusluonnos, valt 9.11.2020
2 858-401-2-204,Esisopimusluonnos, valt 9.11.2020
3 858-401-4-143, Esisopimusluonnos, valt 9.11.2020
4 858-401-4-133, Esisopimusluonnos, valt 9.11.2020
5 Finsora Oy, Esisopimusluonnos, valt 9.11.2020
6 Sijaintikartta, Sula, valt 9.11.2020
7 Sitoumus maankäyttösopimuksen allekirjoittamisesta j, valt 9.11.2020.2020
Ehdotus
VALTUUSTO päättää

---

irtisanoa Tuusulan kunnanvaltuuston 15.10.2007 § 112 hyväksymän ja
30.12.2010 osapuolten välillä allekirjoitetun Sulan alueen yhteistyösopimuksen
hyväksyä Tuusulan kunnan sekä Valta ja Elli Sjöblomin kuolinpesien, Finsora Oy:
n, Alpi, Juhani ja Seppo Sjöblomin välisen maankäyttösopimusluonnoksen
hyväksyä Tuusulan kunnan ja Valta ja Elli Sjöblomin kuolinpesien välisen
esisopimusluonnoksen, jolla maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle
korvauksetta yhteensä noin 45.305 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan
kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Korvenranta, kiinteistötunnus 858-401-2-204
hyväksyä Tuusulan kunnan ja Finsora Oy:n välisen esisopimusluonnoksen, jolla
maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta yhteensä noin 2.201 m²:
n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä
Korvenrannan puimala, kiinteistötunnus 858-401-2-396
hyväksyä Tuusulan kunnan ja Alpi ja Juhani Sjöblomin välisen
esisopimusluonnoksen vaihdosta, jolla kunta luovuttaa Alpi ja Juhani Sjöblomille
4.300 euron välirahalla noin 108 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa
sijaitsevasta kiinteistöstä 858-401-4-214 ja Alpi ja Juhani Sjöblom luovuttaa
kunnalle noin 8.627 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta
kiinteistöstä 858-401-4-133
hyväksyä Tuusulan kunnan ja Alpi, Seppo ja Juhani Sjöblomin välisen
esisopimusluonnoksen, jolla maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle
korvauksetta yhteensä noin 9.192 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa
sijaitsevasta kiinteistöstä Lassenpelto 2, kiinteistötunnus 858-401-4-143
että maankäyttösopimus ja esisopimukset on allekirjoitettava 6 kuukauden
kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta tai tämä päätös raukeaa
oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään sopimusluonnoksiin ja lopullisiin
luovutuskirjoihin pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan
hyväksymään esisopimusten mukaiset lopulliset luovutuskirjat
ja maankäyttösopimukset, jotka allekirjoitetaan 3 kuukauden kuluessa siitä, kun
aluetta koskeva asemakaava (nro 3617) on tullut voimaan.

Ilmari Sjöblom ja Ruut Sjöblom ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä ottaneet osaa
asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Ilmari Sjöblomin tilalla tämän pykälän
käsittelyn ajan oli Kokoomuksen toinen varavaltuutettu Vesa Lundberg ja Ruut
Sjöblomin tilalla Kokoomuksen viides varavaltuutettu Sari Vilén.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 97
Asumisen vyöhykehinnoittelu (poistettu listalta)
TUUDno-2020-2139
Liitteet

1 Asumisen vyöhykehinnoittelu 2021, valt 9.11.2020
Päätös
Asia poistettiin esityslistalta kunnanhallituksen kokouksessaan 9.11.2020 tekemän
päätöksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 410,26.10.2020
Valtuusto, § 98, 09.11.2020
§ 98
Sosiaali- ja terveystoimen vakanssien lakkauttaminen
TUUDno-2020-2475
Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 410
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Tynjä
juha.tynja@tuusula.fi
vs. henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Lakkautettavat virat ja toimet
Tuusulan kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää virkojen
perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään siirtyi liikkeenluovutuksella Tuusulan kunnan
sosiaali ja terveyspalvelujen viranhaltijat 1.1.2019 alkaen. Tästä johtuen esitetään
liitteen mukaisten virkojen ja toimien lakkauttamista Tuusulassa.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO
päättää lakkauttaa liitteenä olevat virat.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 98
Liitteet

1 Lakkautettavat virat ja toimet, valt 9.11.2020
Ehdotus
Valtuusto
päättää lakkauttaa liitteenä olevat virat.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut, Juha Tynjä
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Kunnanhallitus, § 395,19.10.2020
Valtuusto, § 99, 09.11.2020
§ 99
Valtuuston kokoukset vuonna 2021
TUUDno-2020-2372
Kunnanhallitus, 19.10.2020, § 395
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
kunnanlakimies
Liitteet

1 Kokousaikataulu 2021 valtuusto ja kunnanhallitus, khall 19.10.2020
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,
kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava
koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa
on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää
sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat
käytettävissä.
Hallintosäännön 67 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7
päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan
verkkosivuilla. Hallintosäännön 102 §:n mukaan valtuuston kokousta edeltävänä
torstaina pidetään informaatiotilaisuus, jonka aiheena pääosin on seuraavassa
valtuuston kokouksessa käsiteltävät asiat.
Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää
kokousajan.
Kunnassa on keväällä 2017 otettu käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä, jonka
sähköinen kokoushallinta mahdollistaa sähköisen kokousmenettelyn ja sähköisen
kokousmateriaalin jakeluprosessin. Kunnan kaikki toimielimet käyttävät
kokouksissaan sähköistä kokoushallintaa ja luottamushenkilöille on luotu
järjestelmään tunnukset. Heille on myös annettu käyttöön kunnan
luottamushenkilöille tarkoitetut sähköpostiosoitteet. Tehtyjen ratkaisujen ansiosta
kunta voi luopua paperisesta kokousmateriaalin jakeluprosessista ja siirtyä
yksinomaan sähköiseen jakeluprosessiin.
Liitteenä on ehdotus kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajoiksi v. 2021.
Ehdotus
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Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
pitää kokouksensa vuonna 2021 oheisen liitteen mukaisesti kesätaukoa ja
valtuuston kokoontumispäiviä lukuun ottamatta pääsääntöisesti maanantaisin
klo 17.00
että kutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan
lähetetään sähköisesti
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

___

pitää kokouksensa vuonna 2021 oheisen liitteen mukaisesti eli kokoontua
seuraavina päivinä pääsääntöisesti klo 18.00
ma 8.2.2021
ma 8.3.2021
ma 10.5.2021
ma 7.6.2021
ma 6.9.2021
ma 4.10.2021
ma 8.11.2021
ti 7.12.2021 (klo 15)
kokoontua valtuuston informaatiotilaisuuksiin pääsääntöisesti valtuuston
kokousta edeltävänä torstaina klo 18.00
että valtuusto kutsutaan koolle jokaiselle valtuutetulle ja muille hallintosäännön
67 §:ssä mainituille henkilöille lähetettävällä sähköisellä kokouskutsulla, joka
lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja johon liittyy
esityslista käsiteltävistä asioista perusteluineen ja kunnanhallituksen ehdotukset
valtuuston päätöksiksi
että ilmoitus valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tarkastetun
pöytäkirjan yleisesti nähtävillä oloajasta ja -paikasta julkaistaan Tuusulan kunnan
www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Jussi Salonen esitti, että valtuuston
kokousaikatauluun lisätään kokous tiistaina 6.4.2021 Kunnanhallitus päätti
yksimielisesti lisätä esitetyn päivän valtuustolle ehdotettavaan kokousaikatauluun.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
pitää kokouksensa vuonna 2021 oheisen liitteen mukaisesti kesätaukoa ja
valtuuston kokoontumispäiviä lukuun ottamatta pääsääntöisesti maanantaisin
klo 17.00
että kutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan
lähetetään sähköisesti
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
pitää kokouksensa vuonna 2021 seuraavina päivinä pääsääntöisesti klo 18.00
ma 8.2.2021
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ma 8.3.2021
ti 6.4.2021
ma 10.5.2021
ma 7.6.2021
ma 6.9.2021
ma 4.10.2021
ma 8.11.2021
ti 7.12.2021 (klo 15)
kokoontua valtuuston informaatiotilaisuuksiin pääsääntöisesti valtuuston
kokousta edeltävänä torstaina klo 18.00
että valtuusto kutsutaan koolle jokaiselle valtuutetulle ja muille hallintosäännön
67 §:ssä mainituille henkilöille lähetettävällä sähköisellä kokouskutsulla, joka
lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja johon liittyy
esityslista käsiteltävistä asioista perusteluineen ja kunnanhallituksen ehdotukset
valtuuston päätöksiksi
että ilmoitus valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tarkastetun
pöytäkirjan yleisesti nähtävillä oloajasta ja -paikasta julkaistaan Tuusulan kunnan
www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.

Valtuusto, 09.11.2020, § 99
Liitteet

1 Kokousaikataulu 2021 valtuusto ja kunnanhallitus, khall 19.10.2020, valt 9.11.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
pitää kokouksensa vuonna 2021 seuraavina päivinä pääsääntöisesti klo 18.00
ma 8.2.2021
ma 8.3.2021
ti 6.4.2021
ma 10.5.2021
ma 7.6.2021
ma 6.9.2021
ma 4.10.2021
ma 8.11.2021
ti 7.12.2021 (klo 15)
kokoontua valtuuston informaatiotilaisuuksiin pääsääntöisesti valtuuston
kokousta edeltävänä torstaina klo 18.00
että valtuusto kutsutaan koolle jokaiselle valtuutetulle ja muille hallintosäännön
67 §:ssä mainituille henkilöille lähetettävällä sähköisellä kokouskutsulla, joka
lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja johon liittyy
esityslista käsiteltävistä asioista perusteluineen ja kunnanhallituksen ehdotukset
valtuuston päätöksiksi
että ilmoitus valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tarkastetun
pöytäkirjan yleisesti nähtävillä oloajasta ja -paikasta julkaistaan Tuusulan kunnan
www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kansliapäällikkö, kunnansihteeri, toimialueiden kirjaamot
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Kunnanhallitus, § 393,19.10.2020
Valtuusto, § 100, 09.11.2020
§ 100
Veroprosentit 2021
TUUDno-2020-2413
Kunnanhallitus, 19.10.2020, § 393
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Kunnalle suoritettavat verot ovat lain nojalla kunnan tulovero ja kiinteistövero. Lisäksi
kunnat saavat osuuden yhteisöveron tuotosta. Kuntalain mukaan valtuuston on
viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Verohallinnolle veroprosentit tulee ilmoittaa viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä.
Tuusulan verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton 6.10.2020 antamaan valtakunnalliseen
arvioon ja sen kuntakohtaisiin tarkennuksiin.
Verotulojen kehitys Tuusulassa vuonna 2020
Tuusulan verotulojen ennakoitiin nousevan kuluvan vuonna nopeasti maan talouden
tilanteen kohentuessa ja työllisyyden edelleen parantuessa. Lisäksi nopeaa
kasvuennustetta tuki heikko vertailuvuosi 2019; kunnilta jäi saamatta arviolta 600 milj.
euroa kunnallisverotuloja vuoden 2019 verokortti- ja tulorekisteriuudistusten vuoksi.
Osaltaan vuoden 2020 verokertymää kasvattaa 2019 jäännösverojen tilitysrytmin
muutos ja tilitysten siirtymä vuodelle 2020.
Maaliskuussa 2020 alkaneen koronaepidemian aiheuttama poikkeustila on
heikentänyt merkittävästi kunnille tilitettävien verojen kertymää. Verotulojen kehitys
on kuitenkin ollut kesästä lähtien keväällä pelättyä parempaa. Talouden sulkutoimia
on lievennetty, mutta koronaepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on
kuitenkin yhä ilmeinen. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron
heikompana tuottona. Verotilitysten alenemaa voi tulla edelleen työllisyyden ja
palkkasumman sekä yritysten kannattavuuden heikkenemisen myötä.
Verovuonna 2020 koko maan verotettavien ansiotulojen arvioidaan kasvavan
edellisvuodesta vain noin 0,3 %. Tuusulan osalta verotettavien tulojen ennustetaan
laskevan - 0,7 %. Kunnallisveron jako-osuus verovuodelle 2020 nousee 61,79 %:sta
62,27 %:iin ja tämä muutos lisää kunnallisveron osuutta noin 150 miljoonalla eurolla.
Uusia jako-osuuksia sovelletaan lokakuussa 2020 tehtävistä tilityksistä lähtien, jolloin
samalla oikaistaan aiemmin sovelletuista jako-osuuksista aiheutuneet tilityserot.
Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkoi huhtikuun tilityksistä alkaen. Yritykset
ovat voineet hakea alennusta ennakkoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä
niiden tulokehityksestä. Tästä johtuen kuluvan vuoden ennakoita kertyy tavanomaista

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

24 (126)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

vähemmän suhteessa maksettavaan yhteisöveroon. Ensi vuonna edellisen
verovuoden yhteisöveroja kertyy vastaavasti normaalia enemmän.
Seuraavassa taulukossa on eri Tuusulan kunnan verolajien tuoton kehitys vuosina
2019 sekä vuosien 2020 - 2023 arviot (Kuntaliiton verotulojen ennustekehikko
6.10.2020). Taulukossa ei ole otettu huomioon esitettäviä korotuksia
veroprosentteihin.
TILIVUOSI

2019

2020** 2021** 2022** 2023**

Verolaji
Kunnallisvero

164 111 170 200 169 108 178 172 183 006

Muutos %

1,8

3,7

-0,6

5,4

2,7

Yhteisövero

8 148

8 364

9 917

8 796

8 408

Muutos %

4,2

2,7

18,6

-11,3

-4,4

Kiinteistövero

10 264 10 375 10 375 10 375 10 375

Muutos %

0,6

1,1

0,0

0,0

0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 182 523 188 939 189 399 197 343 201 789
Muutos %

1,9

3,5

0,2

4,2

2,3

Verotulot vuoden 2021 talousarvion laadinnassa (ilman esitettäviä korotuksia
veroprosentteihin)
Vuonna 2021 Tuusulan kunnalle ennustetaan kertyvän verotuloja yhteensä 189,4 milj.
euroa. Kokonaisuutena verotulokertymä kasvaisi ainoastaan 0,5 milj. euroa (0,2 %)
ennusteeseen nähden.
Kunnallisvero
Vuodelle 2021 koko maan kunnallisverojen ennakoidaan kasvavan + 1,7 %, kun
Tuusulan osalta kunnallisverokertymän ennakoidaan vähenevän - 0,6 %. Ennusteen
mukainen Tuusulan kunnallisverotilitysten supistuminen perustuu pitkälti vuoden
2020 verotettavien tulojen laskuun, jonka ennakoidaan näkyvän vuonna 2021
normaalia suurempina ennakonpalautuksina veronmaksajille. Lisäksi Tuusulan jako-
osuutta koko maan kunnallisverokertymästä on tarkistettu alaspäin viime vuosien
heikon väestönkasvun vuoksi. Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron
tuottoa koko maan tasolla arviolta 179 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Tästä 172
milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista.
Vuoden 2021 palkkasummaan ja kunnallisverokertymän ennusteisiin sisältyy
merkittävää epävarmuutta; toteumaan vaikuttaa ratkaisevasti koronaepidemian kesto
sekä valtion mahdolliset tukitoimenpiteet. Kunnallisveron jako-osuuden nousu 61,79
%:sta 62,27 %:iin tukee kunnallisverotulojen kasvua kunnissa noin 150 miljoonalla
eurolla. Tuusulan kunnallisverokertymään vaikuttaa yleisen talous- ja
työllisyyskehityksen ohella muutokset väestön kasvussa sekä rakenteessa.
Yhteisövero
Kuntaliiton yhteisöveroennusteessa on ennustettu koronan aiheuttamista
poikkeusoloista huolimatta 18,6 % kasvua. Osana kuntien koronatukipakettia
päätettiin valtion talousarvioesityksessä korottaa kuntien osuuksia yhteisöveron
tuotosta. Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehdään 10 prosenttiyksikön
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määräaikainen korotus myös vuodelle 2021. Lisäksi kunnille kompensoidaan
varhaiskasvatusmaksujen alentamiset korottamalla yhteisöveron jako-osuutta
pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä verovuodesta 2021 eteenpäin. Vuonna 2021 kuntien
osuus koko maan yhteisöverotuloista on 44,29 %. Tuusulan kunnalle kertyvien
yhteisöverotulojen kehitys on pitkälti sidoksissa kunnassa toimivien yritysten
tuloskehitykseen sekä yritysten määrän kasvuun.
Kiinteistövero
Kiinteistöverojen osalta Kuntaliitto ennustaa koko maassa 2,6 %:n kasvua.
Kiinteistöveroissa arvio ennustevuosille 2020-2023 perustuu kiinteistökannan
normaaliin kehitykseen. Tuusulan osalta Kuntaliiton ennusteessa ei ole ennustettu
kasvua, mutta kunnan talousarviossa on oletuksena 2 %:n kiinteistöveron
vertailukelpoinen kasvu vuodelle 2021.
Yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan määrätään vero muista rakennuksista kuin
vakituiseen asumisen rakennuksista, ellei kesämökkien, yleishyödyllisten yhteisöjen,
voimaloiden ja ydinvoimaloiden osalta ole vahvistettu eri prosenttia. Yleisen
kiinteistöveroprosentin mukaan määrätään vero myös kaikista maa-alueista (myös
asuinrakennusten tonteista), poikkeuksena yleishyödylliset yhteisöt ja
rakentamattomat rakennuspaikat. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on nyt
0,93 % - 1,80 %. Tuusulan yleinen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä alarajan
mukainen 0,93 %.
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,41 - 0,90 %.
Tuusulassa vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä 0,41
%.
Rakentamattoman rakennuspaikan osalta kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 2,00
- 6,00 %. Lisäksi kiinteistöverolain 12 b §:ssä mainituissa kunnissa
(pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kunnat, mukaan lukien Tuusula) prosentti
tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin kunnan yleinen
kiinteistöveroprosentti. Tämän seurauksena pääkaupunkiseudun kuntien
rakentamattoman rakennusmaan veroprosentiksi tulee määrätä vähintään 3,93 %.
Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön, joka
on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä, kiinteistöveroprosentti voidaan
päättää edellä esitettyä alemmaksi. Jos kunnanvaltuusto on määrännyt erillisen
yleishyödyllisen yhteisön veroprosentin, sitä sovelletaan yleishyödyllisessä käytössä
olevan rakennuksen lisäksi myös rakennuksen maapohjaan. Verohallinto päättää,
täyttyvätkö yleishyödyllisyyden kriteerit, kunta päättää tässäkin tapauksessa vain
kiinteistöveroprosentista.
Seuraavassa taulukossa on lain mahdollistama kiinteistöveron vaihteluväli vuonna
2020 sekä Tuusulan kunnan 2020 veroprosentit sekä vuonna 2021 noudatettavaksi
ehdotetut veroprosentit:
Lain
Tuusulan vero Tuusulan vero
sallima
%
%
vaihteluväl
2020
esitys 2021
i
Yleinen kiinteistövero

0,93 - 2,00 0,93

1,35
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Vakituinen asuinrakennus

0,41 - 2,00 0,41

0,55

Muu asuinrakennus

0,93 - 2,00 0,93

1,35

Rakentamaton
rakennuspaikka

3,93 - 6,00 6,00

6,00

Yleishyödyllinen yhteisö

0,00 - 1,55 0,65

0,65

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosentteihin esitettävät korotukset:
Yleiseen kiinteistöveroon esitetään korotus 0,93 %:sta 1,35 %:iin. Korotuksen
arvioidaan tuottavan kunnalle noin 2,9 milj. euron verotulojen lisäyksen.
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroon esitetään korotus 0,41 %:sta 0,55
%:iin. Korotuksen arvioidaan tuottavan kunnalle noin 1,2 milj. euron verotulojen
lisäyksen.
Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroon esitetään korotus 0,93 %:sta 1,35 %:
iin. Korotuksen arvioidaan tuottavan kunnalle noin 0,02 milj. euron verotulojen
lisäyksen.
Vuoden 2021 kunnallisveroon esitetään korotusta 19,50 %:sta 19,75 %:iin.
Korotuksen arvioidaan tuottavan kunnalle noin 2 milj. euron verotulojen
lisäyksen.
Kunnan verotulojen lopulliseen toteumaan vaikuttavat keskeisesti ansiotulojen
kehitys, väestön kasvu, kunnassa toimivien yritysten liiketoiminnan kehitys sekä
valtion ja kuntien välisen jako-osuuden muutokset.
Kunta seuraa alueen kuntien verojen ja maksujen tasoa, tavoitteena on pitää Tuusulan
verotus kilpailukyisenä niin nykyiselle kuin uusille asukkaille. Samalla kuitenkin
kunnan tulee turvata riittävän vahva rahoituspohja tasapainoisen käyttötalouden
varmistamiseksi sekä tulevien kasvu- ja palveluverkkoinvestointien rahoittamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

___

hyväksyä kunnan veroperusteet vuodelle 2020 seuraavasti:
Kunnan tuloveroprosentti 19,75 %
Kiinteistöveroprosentit
Yleinen kiinteistövero 1,35 %
Vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,55 %
Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,35 %
Rakentamattoman rakennuspaikka kiinteistövero 6,00
Yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,65

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Lilli Salmi teki seuraavan
muutosesityksen: Kiinteistöverojen korotukset tulee pienentää puoleen: yleinen
kiinteistövero olisi näin 1,35%:n sijasta vain 1,15 %, vakituisen asuinrakennuksen
kiinteistövero olisi näin 0,55 %:n sijasta vain 0,48 %. Mika Mäki-Kuhna, Pasi
Huuhtanen, Pentti Mattila, Satu Heikkilä kannattivat Salmen muutosesitystä.
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Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asia on ratkaistava
äänestämällä.
Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka
kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Salmen
muutosesitystä äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Heikkinen, Lappalainen, Mäensivu,
Peltonen, Reinikainen Salonen, Lindberg) ja 6 EI-ääntä (Heikkilä, Huuhtanen, Mattila,
Mäki-Kuhna, Nordström, Salmi).
Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 7
- 6.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä kunnan veroperusteet vuodelle 2020 seuraavasti:
Kunnan tuloveroprosentti 19,75 %
Kiinteistöveroprosentit
Yleinen kiinteistövero 1,35 %
Vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,55 %
Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,35 %
Rakentamattoman rakennuspaikka kiinteistövero 6,00
Yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,65
Lilli Salmi jätti seuraavan eriävän mielipiteen: Jätän eriävän mielipiteen, koskien
kunnanhallituksen päätöstä vuoden 2021 yleisestä kiinteistöveroprosentista ja
vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöverosta.
Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Valtuusto, 09.11.2020, § 100
Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä kunnan veroperusteet vuodelle 2021 seuraavasti:
Kunnan tuloveroprosentti 19,75 %
Kiinteistöveroprosentit
Yleinen kiinteistövero 1,35 %
Vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,55 %
Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,35 %
Rakentamattoman rakennuspaikka kiinteistövero 6,00
Yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,65
___
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Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Lilli Salmi teki seuraavan
muutosesityksen: Päätösesityksessä olevat kiinteistöverotuksen korotukset tulee
pienentää puoleen. Yleinen kiinteistövero olisi näin 1,35 %:n sijasta 1,15 %, vakituisen
asuinrakennuksen kiinteistövero olisi näin 0,55 % :n sijasta 0,48 %. Mika Mäki-Kuhna,
Pasi Huuhtanen, Jussi Salonen, Kari Friman ja Jorma Sulander kannattivat Salmen
muutosesitystä.
Keskustelun jatkuessa Ari Nyman esitti, että kiinteistöverotus tulisi säilyttää ennallaan.
Eeva-Liisa Nieminen, Satu Heikkilä, Laura Åvall ja Matti Alanko kannattivat Nymanin
esitystä.
Koska oli tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja esitti, että asia on
ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että
ne, jotka kannattavat Salmen muutoesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Nymanin muutosesitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 JAA-
ääntä (Salonen, Huuhtanen, Sulander, Yltävä, Toivanen, Tuhkunen, Koivunen, Kiuru,
Mäki-Kuhna, Partanen, Salmi, Sipiläinen, Kuusisto, Kinnunen, Mellin, Winqvist,
Järvinen, Noro, Meckelborg, Pulska, Palvas, Sirniö, Palomäki, Sjöblom R., Mäensivu,
Koskela, Lindberg, Laitila, Peltonen, Friman, Kela, Väänänen, Nätkynmäki), 17 EI-ääntä
(Alanko, Rosenqvist, Ketvel, Riola, Heikkilä, I. Sjöblom, Lepojärvi, Kaikkonen, Åberg,
Kervinen, Åvall, Nieminen, Nyman, Ahonen, Avellan, Stenvall, Tamminen) ja 1 tyhjä
ääni (Heikkinen).
Seuraavaksi äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että ne, jotka
kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat ensimmäisen
äänestyksen voittanutta Salmen muutosesitystä äänestävät EI. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Heikkinen) , 47 EI-ääntä (Salonen, Alanko,
Huuhtanen, Lepojärvi, Meckelborg, Mäki-Kuhna, Mellin, Partanen, Yltävä, Åvall, R.
Sjöblom, Pulska, Winqvist, Noro, Sulander, Kuusisto, Toivanen, Koivunen, Kervinen,
Sirniö, Palomäki, Ketvel, Kinnunen, Mäensivu, I. Sjöblom, Järvinen, Rosenqvist,
Sipiläinen, Salmi, Heikkilä, Riola, Koskela, Kaikkonen, Nieminen, Palvas, Kiuru, Åberg,
Lindberg, Laitila, Peltonen, Friman, Ahonen, Avellan, Kela, Tuhkunen, Väänänen,
Nätkynmäki) ja 3 tyhjää ääntä (Nyman, Stenvall, Tamminen).
Äänestyksen jälkeen Ilmari Sjöblom teki kokoomuksen valtuustoryhmän
puolesta seuraavan toimenpidealoitteen: Tuusulan kunnanvaltuusto velvoittaa
kunnanhallitusta pormestarin johdolla valmistelemaan vuoden 2021
talousarvioesitystä siten, että kiinteistöverojen korottamisen puolittamisesta
aiheutuvaa verotulojen pienentymistä ei ensisijaisesti kateta velkarahalla.
Kunnanhallituksen tulee ensisijaisesti etsiä ja kartoittaa käyttötalousmenoihin liittyviä
säästö- ja tehostamistoimia. Valmistelussa on selvitettävä muun muassa
henkilöstömenoihin liittyviä säästömahdollisuuksia sekä eri toimintojen tai
palveluiden ulkoistamiseen liittyviä säästömahdollisuuksia. Käyttötaloudessa tulee
priorisoida lakisääteiset palvelut. Talousarviossa asetettavilla tavoitteilla tulee olla
kustannuksia alentava ja/tai kuntalaisten palveluita parantava vaikutus.
Tämänhetkisessä tilanteessa tavoiteasetannassa on huomioitava talouden tiukka
raami. Kehotamme kunnanhallitusta arvioimaan ja yksilöimään vuodelle 2021
asetettavien tavoitteiden kustannukset ja/tai palveluita parantavan vaikutuksen.
Talousarvioesityksensä yhteydessä kunnanhallituksen on raportoitava valtuustolle eri
säästötoimenpidevaihtoehtojen kustannusvaikutukset sekä vaikutukset palveluihin.
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Ilmari Sjöblom esitti toimenpidealoitetta yksimielisesti hyväksyttäväksi. Sanna
Kervinen ja Ulla Rosenqvist kannattivat I. Sjöblomin esittämää toimenpidealoitetta.
Puheenjohtaja kysyi, voidaanko toimenpidealoite hyväksyä yksimielisesti.
Yksimielisyyttä ei saavutettu.
Koska oli tehty kannatettu toimenpidealoite, puheenjohtaja esitti, että asia on
ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka
kannattavat pohjaesityksen kirjauksia muutettuna Salmen
muutosesityksellä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat kokoomuksen
toimenpidealoitteen lisäystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30
JAA-ääntä (Huuhtanen, Sulander, Salonen, Winqvist, Tuhkunen, Kiuru, Yltävä,
Sipiläinen, Toivanen, Partanen, Kuusisto, Palvas, Heikkinen, Koivunen, Noro,
Meckelborg, Väänänen, Järvinen, Sirniö, Mäki-Kuhna, Salmi, Palomäki, Pulska,
Mäensivu, Mellin, Lindberg, Laitila, Peltonen, Friman, Kela), 16 EI-ääntä (Åberg, Riola,
Rosenqvist, Ketvel, I. Sjöblom, Åvall, Kaikkonen, Kervinen, Lepojärvi, Heikkilä, Koskela,
Nyman, Ahonen, Avellan, Tamminen, Nätkynmäki) ja 5 tyhjää ääntä (Alanko, Kinnunen,
Nieminen, R. Sjöblom, Stenvall).
Päätös
Valtuusto päätti
hyväksyä kunnan veroperusteet vuodelle 2021 seuraavasti:
Kunnan tuloveroprosentti 19,75 %
Kiinteistöveroprosentit
Yleinen kiinteistövero 1,15 %
Vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,48 %
Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,35 %
Rakentamattoman rakennuspaikka kiinteistövero 6,00
Yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,65
Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 19.37 - 19.49.
Lilli Salmi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ja hänen tilalleen tuli
Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg.
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Kunnanhallitus, § 428,25.09.2017
Valtuusto, § 181,09.10.2017
Valtuusto, § 204,13.11.2017
Kunnanhallitus, § 539,27.11.2017
Valtuusto, § 231,11.12.2017
Kunnanhallitus, § 69,26.02.2018
Kunnanhallitus, § 288,10.09.2018
Valtuusto, § 110,08.10.2018
Kunnanhallitus, § 168,29.04.2019
Valtuusto, § 62,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 65,24.02.2020
Valtuusto, § 16,09.03.2020
Kunnanhallitus, § 383,12.10.2020
Valtuusto, § 101, 09.11.2020
§ 101
Enjala Paul, luottamustoimen päättyminen ja jäsenen valinta Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan
TUUDno-2017-561
Kunnanhallitus, 25.09.2017, § 428
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on Järvenpään, Keravan, Mäntsälän,
Nurmijärven ja Tuusulan yhteinen ympäristönsuojelun ja
ympäristöterveydenhuollon luottamushenkilöelin. Tuusula on
ympäristölautakunnan ja sen alaisuudessa toimivan Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen vastuukunta (Kuntalaki 51 §). Tuusulan hallintosäännön
(Valtuusto 7.12.2016 § 116, voimaantulo 1.6.2017) 9.18 §:n mukaan Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä. Kukin ympäristökeskuksen
sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus määräytyy ympäristökeskuksen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtuusto vahvistaa lautakunnan jäsenten ja
varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan. Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen (14.9.2012) 4.5-
kohdan mukaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus
kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun mukaisessa
suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta
nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin kunta varapuheenjohtajan. Nurmijärven
kunta nimeää lautakunnan puheenjohtajan ympäristökeskukseen
liittymisajankohta huomioon ottaen kuitenkin ensimmäisen kerran vuonna 2017.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajakierron mukaisesti
Nurmijärvi nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja Järvenpää varapuheenjohtajan
kaudelle 1.6.2017–31.5.2019. Järvenpää nimeää puolestaan lautakunnan
puheenjohtajan ja Tuusula varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2019–31.5.2021.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:
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”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
”Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
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.”
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muut sopijakunnat ovat nimenneet
edustajansa ympäristölautakuntaan seuraavasti:
Kunta
(Valtuuston päätös)
Järvenpää
(12.6.2017 § 14)
Kerava
(12.9.2017 § 104)
Mäntsälä
(19.6.2017 § 64)

Jäsen
Sanna Piiroinen (KOK)
Jaana Hono (SDP)
Sonja Huttunen (KESK)
Pirjo Kinnunen (KOK)
Paavo Timonen (SDP)
Paul Enjala (PS)
Jaska Salonen (KESK)
Timo Leino (SDP)
Antti Tähkäpää (VIHR)
Yrjö Kivinen (KOK)

Henkilökohtainen
varajäsen
Esa Kukkonen (KOK)
Jouni Tallgren (SDP)
Ritva Ikonen (KESK)
Matti Höök (KOK)
Leena Harjula-Jalonen (SDP)
Tarja Tuomi (PS)
Hanna Laine (KESK)
Maarit Turunen (SDP)
Ulla Linjama-Lehtinen (VIHR)
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Mia Nykopp (KOK)
puheenjohtaja
Hannu Toikkanen (VAS)
Leena Tuomisto (VAS)
(30.8.2017 § 96)
Satu Rauhala (VIHR)
Tapio Tiirikainen (VIHR)
Järvenpään kaupunginvaltuusto on ympäristölautakunnan jäseniä 12.6.2017 § 14
valitessaan jättänyt nimeämättä lautakunnan varapuheenjohtajan. Järvenpään
kaupunginsihteeri Pakka Hipin mukaan kaupunginvaltuusto nimeää
ympäristölautakunnan varapuheenjohtajan 31.5.2019 päättyvälle kaudelle
25.9.2017 pidettävässä kokouksessaan.
Nurmijärvi

Naisten ja miesteen välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n
säännöksen siitä, että kumpaakin sukupuolta tulee kunnallisissa ja kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä olla vähintään 40 prosenttia, tulee toteutua
ympäristölautakunnan lopullisessa kokoonpanossa Tuusulan kunnanvaltuuston
asettaessa sen.
Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Nurmijärven valtuustojen päätökset ovat
liitteenä.
Lisätietoja: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, p. 040 314 2253
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien
Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Sonja
Huttunen (Ritva Ikonen)
Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja
Paul Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti
Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)
Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja
Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen)
nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Järvenpään
kaupunginvaltuuston 25.9.2017 valitseman jäsenen lautakunnan
varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, 09.10.2017, § 181
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Ehdotus
Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien
Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Sonja
Huttunen (Ritva Ikonen)
Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja
Paul Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti
Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)
Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja
Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen)
nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Järvenpään
kaupunginvaltuuston 25.9.2017 valitseman jäsenen lautakunnan
varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.
Päätös
Valtuusto päätti
jättää asian pöydälle.

Valtuusto, 13.11.2017, § 204
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Ehdotus
Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien
Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Sonja
Huttunen (Ritva Ikonen)
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Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul
Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää
(Ulla Linjama-Lehtinen)
Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu
Rauhala (Tapio Tiirikainen)
nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Järvenpään
kaupunginvaltuuston 25.9.2017 valitseman jäsenen lautakunnan
varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.
Päätös
Valtuusto päätti
palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Kunnanhallitus, 27.11.2017, § 539
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Järvenpään kaupunginvaltuusto on 25.9.2017 § 45 esittänyt Jaana Honon valitsemista
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.
Järvenpään kaupunginvaltuusto on 13.11.2017 § 76 muuttanut aiemmin 12.6.2017 §
14 tekemäänsä edustajavalintaa valitsemalla Sonja Huttusen (KESK) ja hänen
henkilökohtaisen vajajäsenensä Ritva Ikosen (KESK) tilalle Jukka Miettisen (PS) ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä Lea Lehtolan (PS).
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien
Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien nimeämät jäsenet (ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Jukka
Miettinen (Lea Lehtola)
Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja
Paul Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti
Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)
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Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja
Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen).
nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Jaana Honon
(Järvenpää) lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 11.12.2017, § 231
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien
Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien nimeämät jäsenet (ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Jukka
Miettinen (Lea Lehtola)
Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul
Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää
(Ulla Linjama-Lehtinen)
Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu
Rauhala (Tapio Tiirikainen).

---

nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Jaana Honon
(Järvenpää) lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Arto Lindberg esitti, että Tuusulan
kunnan jäsenet ja varajäsenet Keski-uudenmaan ympäristölautakuntaan valitaan
seuraavasti:
Jäsen
Mika Heino
Riitta Harkimo
Pirjo Maula

Henkilökohtainen varajäsen
Mirja Ahola-Leppänen
Kari Stellberg
Antti Vaittinen

Jussi Salonen esitti, että jäseneksi valitaan Veikko Seuna ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Margita Winqvist.
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Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty 4 esitystä Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen, ja koska lautakuntaan on valittava Tuusulan edustajiksi 3 jäsentä ja
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, on toimitettava vaali. Hyväksyttiin
puheenjohtajan esitys, että asiassa toimitetaan enemmistövaali siten, että sekä
varsinaiset että varajäsenet valitaan kuntalain mukaan samassa vaalitoimituksessa, ja
valtuutettujen tulee kirjoittaa vaalilippuun enintään 3 nimeä (varsinaiset jäsenet) ja
kunkin nimen viereen hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimi.
Puheenjohtaja kutsui ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajiksi valitut Aarno Järvisen ja
Sanna Kervisen. Äänestysliput annettiin vaaliuurnaan kunnansihteerin pitämän
nimenhuudon määräämässä järjestyksessä.
Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Mika Heino ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Mirja Ahola-Leppänen sai
34 ääntä
Riitta Harkimo ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Kari Stellberg sai 35
ääntä
Pirjo Maula hänen henkilökohtainen varajäsenensä Antti Vaittinen sai 37 ääntä
Veikko Seuna ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Margita Winqvist sai 15
ääntä.
Yksi äänestyslippu oli tyhjä ja yksi äänestyslippu hylättiin.
Puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksena Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan tulivat valituiksi Mika Heino ja hänen henkilökohtainen
varajäsenensä Mirja Ahola-Leppänen, Riitta Harkimo ja hänen henkilökohtainen
varajäsenensä Kari Stellberg sekä Pirjo Maula ja hänen henkilökohtainen
varajäsenensä Antti Vaittinen.
Päätös
Valtuusto päätti
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon kuuluvat seuraavat
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien nimeämät jäsenet
(ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Jukka
Miettinen (Lea Lehtola)
Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul
Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää
(Ulla Linjama-Lehtinen)
Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu
Rauhala (Tapio Tiirikainen).
valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan seuraavat
Tuusulan kunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:
Mika Heino (Mirja Ahola-Leppänen), Riitta Harkimo ( Kari Stellberg) ja Pirjo
Maula (Antti Vaittinen)
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nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Jaana Honon
(Järvenpää) lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.

Kunnanhallitus, 26.02.2018, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
Liitteet

1 Valitus 24.1.2018 Tupu ry ja Salonen
2 Valituksen liitteet 24.1.2018 Tupu ry ja Salonen
3 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuntien välinen yhteistoimintasopimus
14.9.2012
Tuusulan puolesta ry ja Jussi Salonen ovat valittaneet Helsingin hallinto-oikeuteen
Tuusulan kunnanvaltuuston 11.12.2017 § 231 tekemästä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan valintaa koskevasta päätöksestä.
Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen
päätettäväksi lautakunnan jäsenten valitsemiseksi. Lisäksi vaaditaan, että asiaa
uudelleen päätettäessä noudatetaan kuntalain 58 §:n 3 momentin määräystä
kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpanosta
ja Kuntaliiton yleiskirjeen 12/2017 ohjeita kuntayhtymän toimielinten valinnasta.
Valituksessa vaaditaan myös, että päätöstä tehtäessä käsitellään Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen sopijakunnissa toimivista sitoutumattomista valitsijalistoista ja
yhteislistoista ensisijaisesti yhtenä ryhmänä Järvenpää Plus, Tuusulan puolesta
yhteislista ja Mäntsälän puolesta, ja ryhmän saamat äänet lasketaan yhteen
laskettaessa puolueille ja muille ryhmille tulevien paikkojen määriä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnassa, ja toissijaisesti Järvenpää Plus ja Tuusulan puolesta
yhteislista käsitellään yhtenä ryhmänä, ja ryhmän saamat äänet lasketaan yhteen
laskettaessa puolueille ja muille ryhmille tulevien paikkojen määriä ko. lautakunnassa.
Hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitusta hankkimaan 12.3.2018 mennessä
kunnanvaltuuston lausunnon em. valituksen johdosta. Samalla kunnanhallitukselle
varataan kunnan puhevallan käyttäjänä tilaisuus antaa selityksensä asiassa. Tuusulan
hallintosäännön 5 luvun 24 §:n mukaan kunnanhallitus antaa lausunnon tai selityksen
valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo, ettei
valtuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava. Lausunnon
antaminen kuuluu näin ollen kunnanhallituksen toimivaltaan.
Tuusulan kunnan lausunto
Tuusulan kunta on vuodesta 2009 lukien vastuukuntana (aiemmin isäntäkunta)
hoitanut Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Mäntsälän ja Tuusulan kunnille ja
vuodesta 2013 lukien myös Nurmijärven kunnalle kuuluvat lakisääteiset
ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät ja muut
yhteistoimintasopimuksessa sovitut tehtävät. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
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on em. kuntien kuntalain 51 §:n mukainen yhteinen ympäristönsuojelun ja
ympäristöterveydenhuollon toimielin.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen ja Tuusulan
hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on
15 jäsentä. Kukin ympäristökeskuksen sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme
jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus
määräytyy ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtuusto
vahvistaa lautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinnan. Yhteistoimintasopimuksen 4.5-kohdan mukaan
ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden
vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun mukaisessa
suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta
nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin kunta varapuheenjohtajan. Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajakierron mukaisesti Nurmijärvi
nimesi lautakunnan puheenjohtajan ja Järvenpää varapuheenjohtajan kaudelle
1.6.2017–31.5.2019. Järvenpää nimeää puolestaan lautakunnan puheenjohtajan ja
Tuusula varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2019–31.5.2021.
Valituksen alaisessa päätöksessä ei ole kysymys kuntayhtymän toimielimestä, minkä
valintaa koskevaan kuntalain säännökseen valituksessa viitataan, vaan kyseessä on
kuntalain 51 §:n mukainen kuntien sopimukseen perustuva yhteinen toimielin. Ko.
toimielimen valintaan sovellettavaan näin ollen kuntalain 77 §:ää (vaalikelpoisuus
kuntien yhteiseen toimielimeen), ei kuntalain 58 §:ää (kuntayhtymän toimielimet), joka
edellyttää poliittisen suhteellisuuden huomioon ottamista. Kuntalain 77 §:n mukaan
kuntien yhteisessä toimielimessä, josta säädetään kuntalain 51 §:ssä, jäseninä voivat
olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten vaalikelpoisuus määräytyy siis
vaalikelpoisuutta lautakuntiin koskevan kuntalain 74.1 §:n mukaan, mitä säännöstä
valinnassa on noudatettu.
Vaalien valmistelutoimikunta, johon valituksessa viitataan, on nimetty valmistelemaan
Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen valintaa, joskin
toimikunnalle on voitu asettaa myös muita tehtäviä. Käytännön syistä puolueiden
/äänestäjäryhmien edustajanpaikat myös Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
on sovittu em. valmistelutoimikunnassa.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on asetettu Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimusta ja Tuusulan hallintosääntöä sekä
kuntalain ja tasa-arvolain säännöksiä noudattaen. Koska valituksenalainen päätös ei
ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole
ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen, tulee valitus
perusteettomana hylätä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
antaa Helsingin hallinto-oikeudelle edellä perusteluosassa olevan lausunnon

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

39 (126)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

todeta, että Tuusulan puolesta ry:n ja Jussi Salosen tekemä valitus tulee
perusteettomana hylätä
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
____________
Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Kari Friman Veikko Seunan
kannattamana teki seuraavan palautusesityksen:
"Ehdotamme asian palauttamista uudelleen valmisteluun siten, että
1. vastauksessa otetaan huomioon, että Uudenmaan liiton v 2016 nimeämälle
vaalien valmistelutoimikunnalle on annettu tehtäväksi myös kuntayhtymien,
ylikunnallisten toimielinten ja Kuntalain §51:n mukaisten yhteisten toimielinten
poliittisen suhteellisuuden varmistaminen jakamalla kyseisten toimielinten
jäsenpaikat niiden toimialueella toimivien ryhmien kannatuksen suhteellisuus
huomioiden. Keski-Uudenmaan Ympäristölautakunnan osalta tämä ei ole
toteutunut kyseisen vuonna 2016 nimetyn vaalien valmistelutoimikunnan
toiminnassa.
2. vastauksessa todetaan Kuntavaalien 2012 yhteydessä Uudenmaan Liiton
nimeämän vaalien valmistelutoimikunnan toteuttaneen silloin voimassa olleen
Kuntalain vastaavan pykälän määräämää poliittista suhteellisuutta toimielimen
toiminta-alueella, jolloin Tuusulan puolesta ry sai edustajan Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan.
3. vastauksessa todetaan Kuntalain 8 luvun koskevan kuntien yhteistoimintaa ja
siinä 58 pykälän 3 momentissa säädetty poliittisen suhteellisuuden huomioon
ottaminen koskee myös tässä samassa Kuntalain 8 luvun 51 pykälän mukaisia
kuntien yhteisiä toimielimiä.
4. että näin ollen on todettava valituksenalaisen päätöksen syntyneen vastoin
Kuntalain säännöksiä ja että näin ollen valitus tulee hyväksyä."
Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja totesi, että asian
palauttaminen tai käsittely tässä kokouksessa on ratkaistava äänestämällä.
Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka
kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka
kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Huusko, Mäensivu, Mäki-Kuhna,
Mattila, Peltonen, Rosenqvist, Salmi, Sipiläinen, Tamminen ja Lindberg) ja 2 ei-ääntä
(Friman ja Seuna). Salonen oli poissa. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen
päättäneen käsitellä asian tässä kokouksessa.
Tämän jälkeen Kari Friman Veikko Seunan kannattamana esitti, että kunnanhallitus
antaa edellä mainitun palautusesityksen mukaisen lausunnon.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asia on ratkaistava
äänestämällä. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan
ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat
Frimanin tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä
annettiin 9 jaa-ääntä (Huusko, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Mattila, Peltonen, Salmi,
Sipiläinen, Tamminen ja Lindberg) ja 3 ei-ääntä (Friman, Seuna ja Rosenqvist). Salonen
oli poissa.
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Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 9-
3, 1 poissa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:
Tuusulan kunta on vuodesta 2009 lukien vastuukuntana (aiemmin
isäntäkunta) hoitanut Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Mäntsälän
ja Tuusulan kunnille ja vuodesta 2013 lukien myös Nurmijärven kunnalle
kuuluvat lakisääteiset ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon
viranomaistehtävät ja muut yhteistoimintasopimuksessa sovitut tehtävät.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on em. kuntien kuntalain 51 §:n
mukainen yhteinen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon
toimielin.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen ja
Tuusulan hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä. Kukin ympäristökeskuksen
sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus määräytyy
ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtuusto
vahvistaa lautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinnan. Yhteistoimintasopimuksen 4.5-kohdan
mukaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus
kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun
mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa
asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin
kunta varapuheenjohtajan. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
puheenjohtajakierron mukaisesti Nurmijärvi nimesi lautakunnan
puheenjohtajan ja Järvenpää varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2017–
31.5.2019. Järvenpää nimeää puolestaan lautakunnan puheenjohtajan ja
Tuusula varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2019–31.5.2021.
Valituksen alaisessa päätöksessä ei ole kysymys kuntayhtymän
toimielimestä, minkä valintaa koskevaan kuntalain säännökseen
valituksessa viitataan, vaan kyseessä on kuntalain 51 §:n mukainen
kuntien sopimukseen perustuva yhteinen toimielin. Ko. toimielimen
valintaan sovellettavaan näin ollen kuntalain 77 §:ää (vaalikelpoisuus
kuntien yhteiseen toimielimeen), ei kuntalain 58 §:ää (kuntayhtymän
toimielimet), joka edellyttää poliittisen suhteellisuuden huomioon
ottamista. Kuntalain 77 §:n mukaan kuntien yhteisessä toimielimessä,
josta säädetään kuntalain 51 §:ssä, jäseninä voivat olla asianomaisten
kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten vaalikelpoisuus määräytyy
siis vaalikelpoisuutta lautakuntiin koskevan kuntalain 74.1 §:n mukaan,
mitä säännöstä valinnassa on noudatettu.
Vaalien valmistelutoimikunta, johon valituksessa viitataan, on nimetty
valmistelemaan Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston ja
maakuntahallituksen valintaa, joskin toimikunnalle on voitu asettaa myös

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

41 (126)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

muita tehtäviä. Käytännön syistä puolueiden/äänestäjäryhmien
edustajanpaikat myös Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on
sovittu em. valmistelutoimikunnassa.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on asetettu Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimusta ja Tuusulan hallintosääntöä
sekä kuntalain ja tasa-arvolain säännöksiä noudattaen. Koska
valituksenalainen päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös
ole muutenkaan lainvastainen, tulee valitus perusteettomana hylätä.
todeta, että Tuusulan puolesta ry:n ja Jussi Salosen tekemä valitus tulee
perusteettomana hylätä
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Kari Friman ja Veikko Seuna ilmoittivat päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
" Tuusulan kunnanhallituksen olisi pitänyt antaa seuraava vastaus Helsingin hallinto-
oikeudelle:
1. Uudenmaan liiton v. 2016 nimeämälle vaalien valmistelutoimikunnalle on
annettu tehtäväksi myös kuntayhtymien, ylikunnallisten toimielinten ja Kuntalain
§51:n mukaisten yhteisten toimielinten poliittisen suhteellisuuden
varmistaminen jakamalla kyseisten toimielinten jäsenpaikat niiden toimialueella
toimivien ryhmien kannatuksen suhteellisuus huomioiden. Keski-Uudenmaan
Ympäristölautakunnan osalta tämä ei ole toteutunut kyseisen vuonna 2016
nimetyn vaalien valmistelutoimikunnan toiminnassa.
2. Kuntavaalien 2012 yhteydessä Uudenmaan Liiton nimeämä vaalien
valmistelutoimikunta on toteuttanut silloin voimassa olleen Kuntalain vastaavan
pykälän määräämää poliittista suhteellisuutta toimielimen toiminta-alueella,
jolloin Tuusulan puolesta ry sai edustajan Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan.
3. Kuntalain 8 luvun koskevan kuntien yhteistoimintaa ja siinä 58 pykälän 3
momentissa säädetty poliittisen suhteellisuuden huomioon ottaminen koskee
myös tässä samassa Kuntalain 8 luvun 51 pykälän mukaisia kuntien yhteisiä
toimielimiä.
4. Näin ollen olisi pitänyt todeta valituksenalaisen päätöksen syntyneen vastoin
Kuntalain säännöksiä ja että näin ollen valitus tulee hyväksyä"
Jussi Salonen ja Kati Lepojärvi ilmoittivat olevansa esteellisiä (Salonen asianosainen
ja Lepojärvi yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallitus, 10.09.2018, § 288
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Liitteet
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1 Järvenpään kaupunginvaltuusto 21.05.2018 § 51
Järvenpään kaupunkia Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa edustava Jukka
Miettinen on sähköpostillaan 17.4.2018 ilmoittanut Järvenpään kaupunginhallitukselle
eroavansa ympäristölautakunnan jäsenyydestä asuinkunnan vaihtumisen vuoksi
1.5.2018 lähtien. Järvenpään kaupunginvaltuusto on 21.5.2018 § 51 todennut Jukka
Miettisen menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa
Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja valinnut
hänen tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Juha
Timosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 4.4-kohdan
mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä
henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja
näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa
yhteistoimintasopimuksen 4.3-kohdan mukaan Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan, joka toimii Tuusulan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
alaisuudessa.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta Jukka Miettisen jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
päättyneeksi
valita Jukka Miettisen tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juha Timosen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 08.10.2018, § 110
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Liitteet

1 Järvenpään kaupunginvaltuusto 21.05.2018 § 51
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Valtuusto päättää
todeta Jukka Miettisen jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
päättyneeksi
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valita Jukka Miettisen tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juha Timosen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 168
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus
kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun (vuoden 2009)
mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan
suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toiseksi suurin kunta varapuheenjohtajan.
Tuusulan kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan Tuusulan valtuusto vahvistaa Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinnan.
Uuden kuntalain (410/2015) seurauksena 1.1.2013 alkanutta valtuustokautta jatkettiin
toukokuun 2017 loppuun, ja nelivuotiset valtuustokaudet siirtyivät kalenterivuoden
vaihteesta touko-kesäkuun vaihteeseen. Näin ollen 1.6.2017 alkanut
ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotinen
toimintakausi päättyy 31.5.2019. Puheenjohtajan nimeämisvuoro toimintakaudelle
1.6.2019 – 31.5.2021 siirtyy Järvenpäälle ja varapuheenjohtajan nimeämisvuoro
Tuusulalle. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja
varapuheenjohtajuus ovat kiertäneet seuraavasti:
2009 - 2010: puheenjohtaja Tuula Siltasari-Peltonen (Järvenpää),
varapuheenjohtaja Petri Ahonen (Tuusula)
2011 - 2012: puheenjohtaja Petri Ahonen (Tuusula), varapuheenjohtaja Matti
Nieminen (Kerava)
2013 - 2014: puheenjohtaja Satu Salmela-Vierisalo (Kerava), varapuheenjohtaja
Heta Ravolainen-Rinne (Mäntsälä)
2015 - 11.12.2017: puheenjohtaja Anneli Sundberg (Mäntsälä),
varapuheenjohtaja Jerry Latva (Nurmijärvi)
12.12.2017 - 31.5.2019: puheenjohtaja Yrjö Kivinen (Nurmijärvi),
varapuheenjohtaja Jaana Hono (Järvenpää).
Nykyisen valtuustokauden (1.6.2017 - 31.5.2021) ympäristölautakunnan kokoonpano
päästiin vahvistamaan vasta 11.12.2017 pidetyssä Tuusulan valtuuston kokouksessa,
minkä vuoksi kaksi edellistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautta ovat olleet kestoltaan poikkeuksellisia.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on 11.3.2019 Järvenpään kaupunginhallitukselle
ja Tuusulan kunnanhallitukselle lähettämällään sähköpostiviestillä pyytänyt
Järvenpään kaupunkia valitsemaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
puheenjohtajan toimintakaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 viimeistään 29.4.2019
pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa siten, että valinta voidaan vahvistaa

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

44 (126)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

13.5.2019 pidettävässä Tuusulan kunnanvaltuuston kokouksessa. Lisäksi
ympäristökeskus on pyytänyt, että kaupunginvaltuuston valintapäätös tarkistetaan ja
hyväksytään kokouksessa ja toimitetaan viipymättä tiedoksi Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukselle, joka valmistelee asian yhdessä ympäristölautakunnan
varapuheenjohtajuuden kanssa Tuusulan kunnanhallitukselle edelleen
kunnanvaltuustolle 13.5.2019 esitettäväksi.
Järvenpään kaupunginhallitus on 8.4.2019 § 93 päättänyt esittää
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää nimetä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan puheenjohtajan toimintakaudelle 1.6.2019 -
31.5.2021. Järvenpään kaupunginhallituksen esitys on 29.4.2019 pidettävän
Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistalla (§ 23).
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
nimetä Järvenpään kaupunginvaltuuston valitseman järvenpääläisen Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen lautakunnan puheenjohtajaksi
toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
nimetä tuusulalaisen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen
lautakunnan varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 13.05.2019, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Ehdotus
Valtuusto päättää
nimetä Järvenpään kaupunginvaltuuston valitseman järvenpääläisen Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen lautakunnan puheenjohtajaksi
toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
nimetä tuusulalaisen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen
lautakunnan varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Päätös
Valtuusto päätti
nimetä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajaksi Järvenpään
kaupunginvaltuuston valitseman Sanna Piiroisen toimikaudeksi 1.6.2019 -
31.5.2021
nimetä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varapuheenjohtajaksi Riitta
Harkimon toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
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Kunnanhallitus, 24.02.2020, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Nurmijärven kuntaa Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnassa edustava Satu
Rauhla (VIHR) on Nurmijärven kuntaan 4.12.2019 toimittamallaan kirjeellä ilmoittanut
eroavansa kunnallisista luottamustehtävistä. Nurmijärven kunnanvaltuusto on
29.1.2020 § 11 myöntänyt Satu Rauhalalle eron Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan varsinaisesta jäsenyydestä ja valinnut hänen tilalle Keski-
Uudenmaan ympäristölautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Kirsi Kirveen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 4.4- kohdan
mukaan Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin
jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme
jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa
yhteistoimintasopimuksen 4.3- kohdan mukaan Keski- Uudenmaan
ympäristölautakunnan, joka toimii Tuusulan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
alaisuudessa.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta Satu Rauhalan jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
päättyneeksi
valita Satu Rauhalan tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kirsi Kirveen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.03.2020, § 16
Ehdotus
Valtuusto päättää
todeta Satu Rauhalan jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
päättyneeksi
valita Satu Rauhalan tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kirsi Kirveen.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 12.10.2020, § 383
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
kunnanlakimies
Liitteet

1 Keravan kaupunginvaltuuston päätös 21.9.2020 § 51, khall 12.10.2020
Keravan kaupunkia Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa edustava Paul
Enjala on menehtynyt. Hän oli Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsen.
Kuntalain (410/2015) 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Keravan kaupunginvaltuusto on 21.9.2020 § 51 todennut Paul Enjalan
luottamustoimet päättyneiksi ja päättänyt valita uudeksi jäseneksi Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan Martti Munnen.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 4.4. -kohdan
mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä
henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja
näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa
yhteistoimintasopimuksen 4.3 -kohdan mukaan Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan, joka toimii Tuusulan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
alaisuudessa.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta Paul Enjalan jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
päättyneeksi
valita Paul Enjalan tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varsinaiseksi
jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Martti Munnen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 101
Liitteet

1 Keravan kaupunginvaltuuston päätös 21.9.2020 § 51, Valt 9.11.2020
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Ehdotus
Valtuusto päättää
todeta Paul Enjalan jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
päättyneeksi
valita Paul Enjalan tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varsinaiseksi
jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Martti Munnen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Martti Munne, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
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Kunnanhallitus, § 384,12.10.2020
Valtuusto, § 102, 09.11.2020
§ 102
Sarenius-Salmenkivi Erja, varavaltuutetun tehtävän päättyminen
TUUDno-2020-2339
Kunnanhallitus, 12.10.2020, § 384
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
kunnanlakimies
Kristillisdemokraattien 1. varavaltuutettu Erja Sarenius-Salmenkivi on pyytänyt eroa
kaikista luottamustoimista henkilökohtaisten syiden takia.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Erja Sarenius-Salmenkivelle eron varavaltuutetun tehtävästä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 102
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Erja Sarenius-Salmenkivelle eron varavaltuutetun tehtävästä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Erja Sarenius-Salmenkivi, hallintopalvelusihteeri, henkilöstöpalvelut

Tuusulan kunta
Valtuusto
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Kunnanhallitus, § 419,26.11.2018
Valtuusto, § 152,10.12.2018
Kunnanhallitus, § 40,04.02.2019
Kunnanhallitus, § 69,25.02.2019
Valtuusto, § 25,11.03.2019
Kunnanhallitus, § 203,20.05.2019
Valtuusto, § 92,10.06.2019
Kunnanhallitus, § 435,04.11.2019
Kunnanhallitus, § 460,18.11.2019
Valtuusto, § 183,09.12.2019
Kunnanhallitus, § 286,17.08.2020
Valtuusto, § 86,05.10.2020
Kunnanhallitus, § 385,12.10.2020
Valtuusto, § 103, 09.11.2020
§ 103
Sarenius-Salmenkivi Erja, eron myöntäminen luottamustoimesta ja hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen valinta
TUUDno-2018-1517
Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 419
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
1.1.2019 voimaantulevan hallintosäännön 9 §:n mukaan Tuusulan kunnassa on
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.
Lautakunnassa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:
"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

Tuusulan kunta
Valtuusto
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"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."
Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4
a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita 1.1.2019 lukien toimikaudekseen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen
lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttin.

Valtuusto, 10.12.2018, § 152
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

valita 1.1.2019 lukien toimikaudekseen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen
lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Eetu Niemelä esitti, että valtuusto ei
valitse hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaa. Esitys raukesi
kannattamattomana.
Päätös
Valtuusto päätti

Tuusulan kunta
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valita 1.1.2019 lukien toimikaudekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Järvinen Aarno
Huuhtanen Kimmo
Ruotsalainen Pekka
Nieminen Jukka
Niemi-Saari Mari
Pajala Päivi
Forss Yrjö
Surola Harri
Keränen Jukka
Grundström Heidi
Kuusisto Merja
Lahdenperä Tuula
Palvas Liisa
Fagerström Mats
Pöldmaa Sarita
von Szigethy Cecilia
Sarenius-Salmenkivi Erja
Halme Heikki
Untamo Lauri
Räisänen Kaisu
Vainionpää Mari
Hartman Tarja
nimetä puheenjohtajaksi Aarno Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Pekka
Ruotsalaisen.
Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Olen eri mieltä valtuuston päätöksestä § 152
Hyvinvointilautakunnan perustaminen on täysin turhaa, varsinkin kun lautakunnalle ei
ole määritelty tehtäviä. Muissa kunnissa lakkautettavien lautakuntien tehtävät on
sulautettu muille lautakunnille. Tätä tietä Tuusulankin olisi ollut syytä seurata."

Kunnanhallitus, 04.02.2019, § 40
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Yrjö Forss on pyytänyt
henkilökohtaisista syistä eroa lautakunnan jäsenyydestä. Kuntalain 70 §:n mukaan
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Yrjö Forssille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
jäsenyydestä
valita Forssin tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Tuusulan kunta
Valtuusto
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Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 25.02.2019, § 69
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Sarita Pöldmaa on pyytänyt
työkiireistä johtuen eroa lautakunnan jäsenyydestä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Sarita Pöldmaalle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan jäsenyydestä
valita Pöldmaan tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 11.03.2019, § 25
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Yrjö Forssille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
jäsenyydestä
valita Forssin tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
myöntää Sarita Pöldmaalle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan jäsenyydestä
valita Pöldmaan tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Yrjö Forssille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
jäsenyydestä
valita Forssin tilalle jäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan Pekka Koivumäen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
myöntää Sarita Pöldmaalle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan jäsenyydestä

Tuusulan kunta
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valita Pöldmaan tilalle jäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan Anne Mäkisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 20.05.2019, § 203
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Mari Vainionpään
henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Tarja Hartman on pyytänyt eroa ko.
luottamustoimesta.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Tarja Hartamanille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan varajäsenyydestä
valita Mari Vainionpäälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 10.06.2019, § 92
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Tarja Hartamanille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan varajäsenyydestä
valita Mari Vainionpäälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Tarja Hartamanille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan varajäsenyydestä
valita Mirja Ahola-Leppäsen Mari Vainionpään henkilökohtaiseksi varajäseneksi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 435
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Mari Niemi-Saari on
pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa lautakunnan jäsenyydestä.
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Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Mari Niemi-Saarelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan jäsenyydestä
valita Niemi-Saaren tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 18.11.2019, § 460
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Merja Kuusisto on
pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa kaikista luottamustehtävistä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Merja Kuusistolle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan jäsenyydestä
valita Kuusiston tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.12.2019, § 183
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Mari Niemi-Saarelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan jäsenyydestä
myöntää Merja Kuusistolle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan jäsenyydestä
valita Niemi-Saaren tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tuusulan kunta
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valita Kuusiston tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Mari Niemi-Saarelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan jäsenyydestä
myöntää Merja Kuusistolle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan jäsenyydestä
valita Niemi-Saaren tilalle jäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan Nina Kiurun jäljellä olevaksi toimikaudeksi
valita Kuusiston tilalle jäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan Tuula Lahdenperän ja Lahdenperän henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Gazale Giray-Öngörürin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 17.08.2020, § 286
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Orava
hallintopalvelusihteeri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Anne Mäkisen varajäsen
Cecilia von Szigethy on muuttanut kunnasta 1.7.2019 alkaen ja menettänyt
luottamustoimikelpoisuutensa Tuusulan kunnassa.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Cecilia von Szigethylle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan varajäsenen tehtävästä
valita Anne Mäkiselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan uuden
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 05.10.2020, § 86
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Cecilia von Szigethylle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan varajäsenen tehtävästä
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valita Anne Mäkiselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan uuden
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Cecilia von Szigethylle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan varajäsenen tehtävästä
valita Petra Haapa-aron Anne Mäkisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 12.10.2020, § 385
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
kunnanlakimies
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Erja Sarenius-Salmenkivi on
pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa kaikista luottamustehtävistä. 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 Erja Sarenius-Salmenkivelle eron hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
valita Sarenius-Salmenkiven tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 103
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Erja Sarenius-Salmenkivelle eron hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
valita Sarenius-Salmenkiven tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tuusulan kunta
Valtuusto
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Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Erja Sarenius-Salmenkivelle eron hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
valita Arja Turtiaisen Sarenius-Salmenkiven tilalle hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Erja Sarenius-Salmenkivi, Arja Turtiainen, hallintopalvelusihteeri, hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunta, henkilöstöpalvelut
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Kunnanhallitus, § 393,11.09.2017
Valtuusto, § 180,09.10.2017
Kunnanhallitus, § 386,12.10.2020
Valtuusto, § 104, 09.11.2020
§ 104
Sarenius-Salmenkivi Erja, eron myöntäminen luottamustoimesta ja Poliisin
neuvottelukunnan jäsenen valinta
TUUDno-2017-702
Kunnanhallitus, 11.09.2017, § 393
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n mukaan poliisiasiain neuvottelukunnan,
poliisin neuvottelukunnan ja yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä
4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
Em. asetuksen 13 §:n mukaan poliisin neuvottelukunnassa on vähintään 5 ja enintään
15 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee
neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu
poliisilaitoksen päällikkö.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen poliisin neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.10.2017, § 180
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Ehdotus
Valtuusto päättää
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valita toimikaudekseen poliisin neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen esitti, että
neuvottelukunnan jäseneneksi valitaan Kati Lepojärvi ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Jari Anttalainen.
Ulla Palomäki esitti, että neuvottelukunnan jäseneneksi valitaan Kaarina Pärssinen ja
hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Harri Jussila.
Lea Ahonen esitti, että neuvottelukunnan jäseneneksi valitaan Erja Sarenius-
Salmenkivi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Merja Karkkonen.
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty 3 esitystä poliisin
neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen, ja koska
neuvottelukuntaan on valittava 2 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäset, on
toimitettava vaali. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että asiassa toimitetaan
enemmistövaali siten, että sekä varsinaiset että varajäsenet valitaan kuntalain mukaan
samassa vaalitoimituksessa, ja valtuutettujen tulee kirjoittaa vaalilippuun enintään 2
nimeä (varsinaiset jäsenet) ja kunkin nimen viereen hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä nimi.
Puheenjohtaja kutsui ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajiksi valitut Satu Heikkilän ja
Pekka Heikkisen. Äänestysliput annettiin vaaliuurnaan kunnansihteerin pitämän
nimenhuudon määräämässä järjestyksessä.
Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Kaarina Pärssinen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Harri Jussila 33 ääntä
Erja Sarenius-Salmenkivi ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Merja Karkkonen
32 ääntä
Kati Lepojärvi ja hänen henkilökohtainen varajäsensä Jari Anttalainen 16 ääntä.
Yksi äänestyslippu oli tyhjä.
Lisäksi Kaarina Pärssinen henkilökohtaisena varajäsenenään Jari Anttalainen sai 1
äänen, Erja Sarenius-Salmenkivi henkilökohtaisena varajäsenenään Jari Anttalainen
sai 1 äänen, Erja Sarenius-Salmenkivi (ei varajäsentä) sai 1 äänen, Kaarina Pärssinen ja
Kati Lepojärvi (yhteisenä) varajäsenään Harri Jussila sai 1 äänen.
Puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksena poliisin neuvottelukuntaan tuli valituksi
jäseniksi Kaarina Pärssinen ja Erja Sarenius-Salmenkivi ja Pärssisen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Harri Jussila ja Erja Sarenius-Salmenkiven henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Merja Karkkonen.
Päätös
Valtuusto päätti
valita poliisin neuvottelukuntaan jäseniksi Kaarina Pärssisen ja Erja Sarenius-
Salmenkiven ja Pärssisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Jussilan ja Erja
Sarenius-Salmenkiven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Merja Karkkosen.
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Sami Tamminen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä ja hänen tilalleen
tuli kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg.

Kunnanhallitus, 12.10.2020, § 386
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
kunnanlakimies
Poliisin neuvottelukunnan jäsen Erja Sarenius-Salmenkivi on
pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa kaikista luottamustehtävistä. 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 Erja Sarenius-Salmenkivelle eron poliisin neuvottelukunnan
jäsenyydestä
valita Sarenius-Salmenkiven tilalle uuden jäsenen poliisin neuvottelukuntaan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 104
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Erja Sarenius-Salmenkivelle eron poliisin neuvottelukunnan
jäsenyydestä
valita Sarenius-Salmenkiven tilalle uuden jäsenen poliisin neuvottelukuntaan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Erja Sarenius-Salmenkivelle eron poliisin neuvottelukunnan
jäsenyydestä
valita Jania Kleimolan Sarenius-Salmenkiven tilalle poliisin neuvottelukuntaan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Erja Sarenius-Salmenkivi, Jania Kleimola, poliisin neuvottelukunta

61 (126)

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

62 (126)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

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
Kunnanhallitus, § 411,26.10.2020
Valtuusto, § 105, 09.11.2020
§ 105
Katja Nordström, eron myöntäminen luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta
TUUDno-2019-724
Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 165
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
vs. hallintojohtaja
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.
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Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
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
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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
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
vs. hallintojohtaja
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
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valita Satu Heikkilälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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
vs. hallintojohtaja
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.
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Valtuusto, 08.06.2020, § 70
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.

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 411
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
kunnanlakimies
Katja Nordström on pyytänyt eroa kunnan luottamustoimesta paikkakunnalta muuton
vuoksi.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Katja Nordströmille eron kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä
valita Nordströmin tilalle uuden jäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, 09.11.2020, § 105
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Katja Nordströmille eron kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä
valita Nordströmin tilalle uuden jäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Katja Nordströmille eron kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä
valita Mari Vainionpään Nordströmin tilalle kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
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Valtuusto, § 35,06.04.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 45,16.06.2020
Kunnanhallitus, § 275,10.08.2020
Valtuusto, § 106, 09.11.2020
§ 106
Riihikallion monitoimikampuksen yhteyteen sivukirjasto, aloite
TUUDno-2020-676
Valtuusto, 06.04.2020, § 35
Markus Meckelborg esitti seuraavan aloitteen:
"Riihikallion uuden monitoimikampukseen yhteydessä tulisi olla tilat sivukirjastolle.
Kirjasto on tärkeä yhteisöllinen sivistys- ja oppimislaitos. Kirjaston tulee olla kaikkien
käytettävissä ja saavutettavissa. Sen tehtävänä on tarjota aineistonsa, tilansa ja
palvelunsa jokaisen käyttöön. Palveluiden järjestämisessä on huomioitava tasa-arvon
vahvistaminen sekä toiminnan lähtökohtina olevat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja
kulttuurinen moninaisuus. Kirjastopalveluiden tulee siis olla kaikkien kuntalaisten
käytettävissä. Kirjaston pitää olla ennen kaikkea kuntalaisten lähipalvelu. Nyt kun
Riihikallioon rakennetaan uusi upea monitoimikampus, ehdotamme että sen
yhteyteen suunniteltaisiin tilat myös kaikkia riihikalliolaisia palvelevalle uudelle ja
modernille sivukirjastolle. Uuden yhtenäiskoulun eli monitoimikampuksen myötä
Riihikallioon muodostuu Päiväkoti Pellavan, Riihikallion palvelukeskuksen, nuorisotila
Kertsin ja seurakuntakodin muodostama todellinen monitoimikampus, josta puuttuisi
vain yhteinen ja maksuton, kaikille avoin kohtaamispaikka, joka tarjoasi sivistystä,
tietoa ja ihmisten välisiä kohtaamisia. Tällainen kohtaamispaikka olisikin juuri tähän
tarkoitukseen suunniteltu ja mitoitettu uusi monitoimisivukirjasto. Kirjaston
suunnittelussa voitaisiin ottaa jo alusta alkaen huomioon se että kirjasto voisi toimia
suurimman osan aikaa ilman kirjastohenkilökuntaa eli omatoimikirjastona. Riihikallion
asukasmäärän kasvaessa ja koulun laajentuessa Riihikallion sivukirjastolle on siis yhä
kasvavaa tarvetta. Riihikallion palvelukeskuksen ikääntyneet asukkaat eivät pääse
itsenäisesti kulttuuripalveluiden äärelle vaan palvelut pitäisi tuoda heitä lähemmäksi.
Esitämmekin erittäin vakavasti harkittavaksi modernin sivukirjaston ”pikku-Oodin”
sijoittamista Riihikallion uuden monitoimikampuksen yhteyteen. Uusi
monitoimikampus tarvitsee toimiakseen täydellisesti myös uuden
monitoimisivukirjaston."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 16.06.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Annastiina Louhisalmi
annastiina.louhisalmi@tuusula.fi
kirjastotoimenjohtaja
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Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:
Tuusulan kunnankirjasto muodostuu pääkirjastosta, kahdesta lähikirjastosta Jokelassa
ja Kellokoskella sekä kirjastoautosta. Tuusula kuuluu Kirkes-kirjastokimppaan yhdessä
Järvenpään, Mäntsälän ja Keravan kanssa. Kirkes-kimpan kirjastoista Tuusulalla on
laajin kirjastoverkko; muissa Kirkes-kimpan kirjoistoissa on vain
pääkirjasto ja Mäntsälässä pääkirjaston lisäksi kirjastoauto. Lähikunnista
Tuusulaa vastaa maantieteellisesti ja kuntarakenteen kannalta parhaiten Nurmijärvi,
jossa on myös Tuusulaa vastaava kirjastoverkko: pääkirjasto, kaksi lähikirjastoa sekä
kirjastoauto.
Tuusulassa kirjastopalvelut pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle asukkaita.
Parhaiten tämä toteutuu kirjastoautopalveluiden avulla. Kirjastoauto kiertää päivisin
koulu- ja päiväkotireiteillä sekä iltaisin Tuusulan kyliä ja haja-
asutusalueita. Kirjastoauton avulla kuntalaisille voidaan tarjota monipuoliset
kirjastopalvelut. Autosta voi lainata aineistoa, sinne voi palauttaa ja autosta voi saada
minkä tahansa Kirkes-kirjastojen kokoelmiin kuuluvan aineiston varaamalla. Lisäksi
autossa on luettavana lehtiä ja käytössä tietokone. Kirjastoauto toteuttaa reiteillään
erilaisia tapahtumia ja tuo näin myös muun kulttuurin mukanaan. Lisäksi
kirjastoautosta saa asiantuntevaa ja henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta kirjaston
palveluiden käyttöön. Kirjastoauto palvelee Riihikallion alueella kahtena iltana viikossa
kolmella eri pysäkillä ja lisäksi kahtena päivänä viikossa koulupysäkeillä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmassa 2018-2021 yhtenä
kehittämiskohteena ovat olleet kirjastojen tilat. Tiloja on haluttu kehittää
ns. kolmannen tilan periaatteella, jota avataan mm. Kirjastolain (1492
/2016) perustelumuistiossa: “Kirjastoilla on yhteiskunnassa tärkeä ja monipuolinen
sivistystehtävä. Kirjastossa ei ainoastaan hankita tietoa, käytetä ja lainata aineistoja,
vaan siellä myös opitaan, harrastetaan, kokoonnutaan, työskennellään ja toimitaan
yhdessä. Kirjastoissa järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet ovat lisääntyneet vuosi
vuodelta. Kirjastoista on muodostunut niin sanottu kolmas tila, fyysinen ja digitaalinen
sosiaalinen areena, jossa luodaan yhteisöjä.”
Kirjastojen tiloja on muutettu vastaamaan kirjastolain vaatimuksia. Pääkirjaston
tiloja on remontoitu osittain useana vuonna ja tilamuutokset jatkuvat edelleen.
Jokelan kirjasto remontoitiin vuonna 2019 kokonaan ja Kellokosken kirjaston ja
nuorisotilan tilamuutosten suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja suunnitelma on
tarkoitus toteuttaa vuonna 2021. Kehittämissuunnitelmassa ei ole mukana uusien
toimipisteiden perustamista tai kirjastotoiminnan laajentamista nykyisesti. Sen sijaan
tavoitteen on kehittää olemassa olevia tiloja, kirjastojen e-palveluita, edistää lukemista
ja lukemiskulttuuria sekä osallisuutta ja yhteiskunnallista vuoropuhelua. Kaikkien
näiden muutosten ja kehittämissuuntien toteuttaminen vaatii riittävästi osaavaa ja
asiantuntevaa henkilökuntaa.
Riihikallion koulun yhteydessä toimii itsepalvelupiste, joka perustettiin, kun Riihikallion
kirjaston tiloista luovuttiin. Itsepalvelupisteessä on kirjaston puolesta lainaus- ja
palautusautomaatti, jonka toimintavarmuuden kirjaston henkilökunta säännöllisesti
varmistaa. Itsepalvelupisteessä on poistetuista kirjastoista muodostunut oma
kokoelma, joka ei uusiudu. Pisteestä voi lainata ja sinne voi palauttaa ainoastaan
pisteen omaa aineistoa. Alun perin itsepalvelupistettä oli tarkoitus ylläpitää
vapaaehtoisvoimin, mutta käytännössä pisteen ylläpito on jäänyt kirjastopalveluiden
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tehtäväksi. Vuonna 2019 itsepalvelupisteestä lainattiin 57 kertaa ja osa lainoista on
uusintoja. Koko kunnankirjastosta lainattiin n. 490 000 kertaa viime
vuonna. Itsepalvelupisteen käyttö on siis äärimmäisen vähäistä ja resurssien käyttö
siihen tehotonta.
Uuden lähikirjaston perustaminen vaatisi lisää resursseja kirjaston käyttötalouden
osalta henkilökuntaan,
aineistomäärärahoihin, tilakustannuksiin, kuljetuskustannuksiin,
kirjastojärjestelmään sekä muuhun logistiikkaan. Myös
täysin omatoimikirjastona toimiva kirjasto tarvitsee henkilökuntaa päivittäin tilojen
ylläpitoon sekä logistiikkaan, vaikka asiakaspalvelua ei olisi lainkaan. Lisäksi
henkilökuntaa tarvitaan kirjaston keskitettyihin palveluihin kuten hankinta- ja
luettelointipalveluihin ylläpitämään yhden uuden kirjastopisteen infrastruktuuria.
Tuusulan kunnankirjastossa on 26 vakituista työntekijää, kun vastaavalla
kirjastoverkolla varustetulla Nurmijärvellä on 35 työntekijää. Järvenpäässä
henkilökuntaa on 24 ja Keravalla henkilökuntaa 25 ja he ylläpitävät tällä
henkilömäärällä yhtä palvelupistettä. Tuusulassa ylläpidetään neljää toimipistettä
erittäin niukalla henkilökunnalla jo nyt, joten uusien palvelupisteiden avaaminen ei ole
mahdollista ilman henkilökuntalisäystä. Mikäli avataan täysin omatoimikirjastona
toimiva uusi palvelupiste, tarvittaisiin kirjastopalveluihin kaksi henkilöä lisää. Jos
palvelupiste toimisi muiden lähikirjastojen tavoin, tarvittaisiin henkilökuntaa lisää
3,5 henkilötyövuotta, jolloin palvelutaso ja aukioloajat vastaisivat Kellokosken
kirjastoa.
Alustava arvio lisäyksestä kirjastopalveluiden käyttötalouteen, mikäli päätetään
perustaa uusi toimipiste:
Henkilökunta 3 htv 120 000 e
Aineistomääräraha 40 000 e
Kirjastojärjestelmä- ja logistiikkakustannukset 10 000 e
Ict-laitteet (leasing) 3000 e
Vartiointipalvelut (omatoimikirjasto) 5000 – 10 000 e
Tilakustannukset (sisäinen vuokra, siivous) 150 000 e

Alustava arvio vaadittavista investoinneista irtaimistoon (ei rakentamiskustannuksia):
Automaatit ja omatoimikirjastojärjestelmä (valvontakamerat, tunnistuslaitteet,
oviohjaus) 30 000 e
Irtaimisto (kirjahyllyt, asiakaspalvelupisteet, muut kalusteet) 150 000 e

Jos palvelupiste toimii esityksen tavoin täysin omatoimikirjastona, se tarkoittaa,
että kirjaston tarjoamat palvelut ovat suppeat. Kirjastonkäyttäjällä täytyy olla
kirjastokortti ja hänen täytyy pystyä käyttämään automaatteja ja muita laitteita
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itsenäisesti. Yksi olennainen osa kirjastopalveluita on neuvonta ja tietopalvelu, joka
jäisi omatoimikirjastossa kokonaan pois. Ikääntyvän väestön osalta omatoimikirjaston
hyödyt jäävät vähäiseksi. Omatoimikirjasto tarkoittaisi, että kirjastossa olisi lainattavaa
aineistoa, sieltä voisi noutaa varauksia sekä palauttaa aineistoa, mutta muiden
laitteiden käyttö kuten tietokoneet ja kopiointi olisi rajoitettua. Kirjastossa ei
myöskään olisi pajatoimintaa ja tapahtumia.
Tuusulan kunnankirjaston nykyisillä resursseilla Riihikallioon ei pysytä perustamaan
uutta toimipistettä. Lisäksi Tuusulan kunnankirjaston toimintaa ja kehittämistä ohjaa
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
kehittämissuunnitelma. Uuden toimipisteen perustaminen suuntaisi kehittämisen
painopisteen eri suuntaan kuin mitä kehittämissuunnitelmassa on määritelty.
Ehdotus
Esittelijä: Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen
johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO
päättää katsoa Markus Meckeborgin aloitteen 6.4.2020 § 35 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 10.08.2020, § 275
Valmistelijat / lisätiedot:
Annastiina Louhisalmi
annastiina.louhisalmi@tuusula.fi
kirjastotoimenjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Markus Meckelborgin aloitteen 6.4.2020 § 35 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 106
Ehdotus
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Valtuusto päättää
katsoa Markus Meckelborgin aloitteen 6.4.2020 § 35 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

73 (126)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 37,11.03.2019
Kunnanhallitus, § 381,12.10.2020
Valtuusto, § 107, 09.11.2020
§ 107
Valtuustokauden pormestarimallin puolivälitarkastelu, aloite
TUUDno-2019-507
Valtuusto, 11.03.2019, § 37
Sanna Kervinen esitti seuraavan Vastuullinen oikeisto valtuustoryhmän aloitteen:
"Tuusulan kunnassa siirryttiin tämän valtuustokauden alussa pormestarimalliin.
Tuusulassa toimii pormestarin lisäksi kaksi apulaispormestaria. Nämä palkatut
luottamushenkilöt ovat keskeisessä roolissa kunnan operatiivisessa toiminnassa.
Valtuustokauden alussa päätettiin, että valtuustokauden puolivälissä tehdään
pormestarimallin puolivälitarkastelu.
Esitämme valtuustoaloitteena, että osana tätä puolivälitarkastelua toteutetaan kysely
vähintään kaikille niille kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka ovat osallisena
päätöksentekoon tulevien asioiden valmistelussa. Kyselyssä kysytään vastaajien
näkemyksiä siitä, mitä hyvää ja mitä huonoa pormestarimalli on tuonut. Kysely tulee
laatia niin, että siitä lisäksi selviää vastaajien omat kokemukset siitä, onko
pormestarimalli tuonut mukanaan sellaisia elementtejä, jotka osaltaan ovat
vaarantaneet tai voivat vaarantaa puolueetonta asioiden valmistelutyötä. Kyselyyn
vastataan nimettömänä."
Ehdotus
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 12.10.2020, § 381
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Valtuustokauden ja johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi toteutettiin touko-
kesäkuussa 2019. Arviointi toteutettiin ottaen huomioon laajasti eri kohderyhmät:
asukkaat/kuntalaiset, 3. sektorin toimijat, henkilöstö ja luottamushenkilöt. Arvioinnit
tehtiin osana Tuusulan osallistumista Kuntaliiton koordinoimaan USO-
verkostoprojektiin (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen) ja sen myötä
yhteistyökumppanina arvioinnin kyselytutkimusten toteuttamisessa oli FCG.
Arviointia tehtiin suhteessa johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteisiin, eli
organisaation toimintakulttuurin muutoksesta, johtaminen ja johtamisjärjestelmän
muutoksesta sekä Kunnan ja kuntalaisen roolin muutoksesta.
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Henkilöstölle suunnattu kysely toteutettiin lähettämällä kaikille kunnan viranhaltijoille
ja työntekijöille verkkokysely. Verkkokyselyssä oli mahdollisuus arvioida mm.
luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteistyön ja toimivuutta. Lisäksi kyselyssä oli
voinut antaa avointa palautetta.
Yhtenä johtopäätöksenä kyselystä oli, että luottamushenkilötoimielimien ja muiden
luottamushenkilökokousten sekä toisaalta luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
työnjakoja ja rooleja tulee edelleen käydä lävitse ja tarkentaa. Jatkotoimet keskittyvät
myös laajemmin toimintakulttuurin ja toimintatapojen edelleen kehittämiseen.
Toimintakulttuurin muutokset vaativat pidemmän aikavälin ja muutoksia on syytä
arvioida uudestaan viimeistään valtuustokauden lopulla.
Jatkotoimenpiteistä hyväksyttiin erillinen toimenpidesuunnitelma.
Valtuusto merkitsi kyselyjen tulokset tiedokseen ja hyväksyi toimenpidesuunnitelman
kokouksessaan 2.9.2019 § 110.
Väliarviointia ja sen tuloksia sekä tehtyjen toimenpiteiden seurantaa hyödynnetään
myös parhaillaan vireillä olevassa poliittisen johtamisjärjestelmän arvioinnissa tulevaa
valtuustokautta ajatellen.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Sanna Kervisen 11.3.2019 § 37 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 107
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Sanna Kervisen 11.3.2019 § 37 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 161,10.12.2018
Kunnanhallitus, § 382,12.10.2020
Valtuusto, § 108, 09.11.2020
§ 108
Korkean moraalin, rehellisyyden ja etiikan vaaliminen, sekä eturistiriitojen tunnistaminen
ja käsitteleminen kunnan päätöksenteossa ja hallinnossa, aloite
TUUDno-2018-1631
Valtuusto, 10.12.2018, § 161
Eetu Niemelä esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen:
"Suomalainen demokratiakäsitys lähtee tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta ja
totuudesta. Perustuslain 29§ pykälä määrää, että kansanedustaja on toimessaan
velvollinen noudattamaan oikeutta ja totuutta. Vaikka ko. pykälän ei suoranaisesti
mainitakaan koskevan kunnanvaltuutettuja ja muita yhteisiä asioita hoitavia, me
allekirjoittaneet katsomme, että näiden hyveiden noudattaminen on kuitenkin
poliittisen järjestelmän luottamuksen kannalta tarpeellista.
Näiden periaatteiden turvaamiseksi ja vahvistamiseksi esitämme, että kunnassa
aloitetaan ohjelma korkean moraalin, rehellisyyden ja etiikan turvaamiseksi ja
vaalimiseksi. Kuntalaki ja muut asiaan liittyvät säädökset antavat hyvän pohjan, mutta
ne ovatkin nähtävä enemmänkin perälautana asiassa. Asioiden tekeminen paremmin
on kuitenkin myös sallittua.
Ohjelma sisältäisi esimerkiksi eettisen ohjeistuksen laatimisen luottamushenkilöille ja
virkamiehille, koulutusta eturistiriitojen tunnistamiseen ja prosessien läpikäymistä ja
kehittämistä hyvän hallintotavan mukaisten toimintatapojen näkökulmasta.
Lisäksi ohjelma voisi esimerkiksi sisältää ohjeistuksen luomisen ristiriitaepäilyjen
käsittelemiseksi ja kanavan perustamisen, jonne piiloon jäävistä rikkeistä voi
anonyymisti ilmoittaa. Poliittisessa järjestelmässämme on paljon elimiä, joiden
toiminta ei ole kontrolloitua tai julkista. Nämä tarjoavatkin mahdollisuuksia esim.
korruptiolle ja asioiden ajamiselle epärehellisesti siten, että motiivit ja yksityiskohdat
jäävät piiloon julkisuudelta.
Ohjelman tavoitteiksi asetetaan esimerkiksi seuraavat asiat:
1. Kasvattaa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden moraalia ja valmiuksia toimia
lahjomattomasti ja rehellisesti, oikeutta ja totuutta vaalien.
2. Luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on valmiudet tarkastella ja tuoda esille
mahdollisia päätöksentekoon ja hallintoon liittyviä moraalisia ongelmia tai
eturistiriitoja.
3. Luottamus poliittiseen järjestelmään kuntalaisten keskuudessa kasvaa. Tässä
mittarina toimisi esim. äänestysaktiivisuus."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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Kunnanhallitus, 12.10.2020, § 382
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
kunnanlakimies
Usea kunta ja kaupunki on laatinut omat eettiset periaattensa. Myös Tuusulan
kunnassa on tunnistettu tarve luoda kunnan omat eettiset periaatteet kuntastrategian
mukaisten painotusten ja toimintaympäristön muutosten myötä. Eettiset periaatteet
kiinnittävät huomiota kuntastrategian edellyttämän uuden toimintakulttuurin
eettiseen ulottuvuuteen.
Eettisten periaatteiden luominen on syytä ottaa vuoden 2021 työohjelmaan. Eettisissä
periaatteissa tulisi huomioida mm. hyvän hallinnon ja hyvän johtamisen periaatteet
sekä velvollisuutemme ja oikeutemme työntekijöinä ja luottamushenkilöinä.
Yhtenä kokonaisuutena olisi tärkeää tuoda esille, että kunnassa edistetään tervettä
kilpailua ja kaikissa hankinnoissa noudatetaan hankintoja ohjaavaa lainsäädäntöä
sekä kunnan sisäisiä hankintaohjeita. Pääperiaatteina ovat hankintojen avoin ja
tehokas kilpailuttaminen sekä kaikkien tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.
Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen hankintatoiminnan kautta edistetään myös
kestävää kehitystä ja työllistämistä ja torjutaan harmaata taloutta.
Eettisten periaatteiden tulee koskea kaikkea kunnan toimintaa ja ne määrittävät
asemasta tai työtehtävistä riippumatta kaikkien luottamushenkilöiden, johtajien,
viranhaltijoiden ja työntekijöiden tapaa toimia.
Eettiset periaatteet ovat tärkeä osa kunnan sisäistä valvontaa. Niillä varmistetaan, että
kunnan toiminta on lakien, säädösten, ohjeiden ja normien mukaista. Sillä, että
kunnalla on eettiset periaatteet ja ne tunnetaan hyvin, voidaan vaikuttaa
ennaltaehkäisevästi esimerkiksi väärinkäytösriskeihin. Edellä mainituilla perusteilla on
syytä ottaa eettisten periaatteiden luominen vuoden 2021 työohjelmaan.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Eetu Niemelän ja usean muun valtuutetun 10.12.2018 § 161
esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 108

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Eetu Niemelän ja usean muun valtuutetun 10.12.2018 § 161
esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 74,08.06.2020
Kunnanhallitus, § 396,19.10.2020
Valtuusto, § 109, 09.11.2020
§ 109
Virkamiesten ja poliittisten luottamushenkilöiden käytössä olevien kunnan luottokorttien
ohjeistuksen tarkentaminen, aloite
TUUDno-2020-1484
Valtuusto, 08.06.2020, § 74
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.

Kunnanhallitus, 19.10.2020, § 396
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
kunnanlakimies
Liitteet

1 Kunnan luottokorttien käyttö, khall 19.10.2020
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Tuusulan kunnassa on laadittu ohjeistus kunnan luottokortien käytöstä (liitteenä).
Kunnan talousjohtaja Markku Vehmas on 16.8.2017 tarkentanut ohjeistusta kunnan
luottokorttien käyttöä koskien. Ohjeistuksessa todetaan mm., että kun korttia
käytetään maksuvälineenä, tulee kirjanpitoon tulevasta kuitista/tositteesta selvitä
maksutapahtuman tarkoitus, esimerkiksi mitä on hankittu ja miksi, mikä tilaisuus on
kysymyksessä ja keitä on ollut läsnä, mikä matka on kyseessä ja mikä on sen tarkoitus.
Lisäksi edellytetään kortinhaltijan allekirjoitusta kuittiin. Tilanteissa, joissa kortinhaltija
ei anna riittävää selvitystä maksukortin käytöstä, peritään epäselvä erä kortinhaltijalta.
Kansliapäällikkö Harri Lipasti on edelleen tarkentanut kunnan luottokorttiohjeistusta.
Tarkennuksen mukaan kunnan sisäisissä virkistys-, seminaari- ja juhlatilaisuuksissa
alkoholia tarjoillaan vain ruokailun yhteyteen kohtuullisesti nautittuna ruokajuomana
ja/tai kahvin kanssa nautittuna jälkiruokana. Virkistys-, sauna- tai vastaavan
tilaisuuden yhteydessä on mahdollista tarjoilla siihen välittömästi liittyen
tavanomaiset ja kohtuulliset alkoholiakin sisältävät virvokkeet. Edellä mainittuja
periaatteita sovelletaan myös kunnan edustamisessa.
Eri tilaisuuksien kesto huomioiden on mahdotonta yksilöidä esimerkiksi
alkoholiannoskohtaisesti, mitä tarkoittaa ”kohtuullisesti ” tai” tavanomaiset ja
kohtuulliset”. On tarkoituksenmukaista, että kunkin tilaisuuden kohdalla tarkastellaan
erikseen kohtuullisuutta ja tavanomaisuutta. Edellä mainittu huomioiden voidaan
katsoa, että kunnassa laadittu luottokorttiohjeistus täydennyksineen on riittävällä
tarkkuudella laadittu.
Kunnan maksuliikenteen hoitoa koskevien ohjeiden mukaan toimielimet määräävät
ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta hyväksyvät kunnan suoritettavat menot ja
kunnalle kannettavat tulot. Lautakunnat ovat tehneet päätöksiä lautakunnan
palvelualueille ja -yksiköille osoitettujen laskujen hyväksymistä koskien (Tekninen
lautakunta 10.12.2019, § 132: Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2020,
Kuntakehityslautakunta 11.12.2019, § 151: Kuntakehityslautakunnan laskujen
hyväksyjät vuonna 2020, Kasvatus- ja sivistyslautakunta 19.11.2019, § 117: Kasvatus- ja
sivistyslautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2020, Vesihuoltoliikelaitoksen
johtokunta 17.12.2019, § 33: Tuusulan Veden laskujen hyväksyjät vuonna
2020, Kunnanhallitus 13.1.2020, § 9: Laskujen ja maksuunpanojen hyväksyminen
vuonna 2020, kuntatoimiala ja yhteiset palvelut).
Lisäksi kunnan hallintosäännössä on määräykset maksujen hyväksyntää koskien.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Lea Ahosen 8.6.2020 § 74 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, 09.11.2020, § 109
Liitteet

1 Kunnan luottokorttien käyttö, valt 9.11.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Lea Ahosen 8.6.2020 § 74 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta
Valtuusto
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Valtuusto, § 92,05.10.2020
Kunnanhallitus, § 397,19.10.2020
Valtuusto, § 110, 09.11.2020
§ 110
Kunnantalon korjaaminen ja säilyttäminen, aloite
TUUDno-2020-2365
Valtuusto, 05.10.2020, § 92
Raimo Stenvall jätti seuraavan aloitteen:
"Vielä kerran aloite Tuusulan kunnantalosta. Pyydän, että kunnanvaltuustolle tuodaan
vielä kerran tiedoksi kaikki kunnantalon purkamiseen liittyvät asiakirjat.
Hämmästyttää, kun tiedossa olevien kaikkien lausuntojen perusteella kerrotaan, että
rakennus on korjattavissa. Missään lausunnossa ei todeta, että se olisi purettava.
Arkkitehti, joka tutki saamani selvitykset totesi, ettei hän löydä perusteita rakennuksen
purkamiselle. Korjauskustannuksia ei ole selvitetty vaihtoehtona purkamiselle.
Rakennuksen suojeluarvio on tehtävä asianmukaisesti. Kunnantalon korjaaminen ja
säilyttäminen jossain muussa tehtävässä, vaikkapa taidemuseona on perusteltua ja
kulttuuriteko.
Kunnantalon piirtänyt arkkitehti professori Arto Sipiselle on myönnetty ainoana
arkkitehtinä Suomessa Pro Finlandia mitali. Kunnantalon suojelusarvo pitää selvittää
alan asiantuntijoilta."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 19.10.2020, § 397
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
kunnanlakimies
Tuusulan kunnan omistamalla tilalla kt: 858-402-0013-0001 sijaitseva kunnan
omistama, nyttemmin purettavaksi hallintorakennukseksi -nimetty, betonirunkoinen
tiilivuorattu rakennus on teknisesti huonossa kunnossa.
Ulkopuolisen asiantuntijan tekemän arvion mukaan rakennuksen käytöstä tulisi
pidättäytyä ja rakennuksen kunnon aiheuttama riski henkilöstölle oli "sietämätön".
Arvio on perustunut rakenneteknisiin, kemiallisiin ja mikrobiologisiin analyyseihin.
Purettavan hallintorakennuksen korjausten on todettu maksavan enemmän kuin
uudisrakentamisen. Purettavassa hallintorakennuksessa havaittujen
laajojen vaurioiden poistaminen rakennuksesta on vaikeaa ja kallista ja lopputuloksen
katsotaan olevan epävarmaa. Toimisto- ja kokoontumisrakennuksen muutos muuhun
käyttöön ei ole taloudellisesti järkevää.
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Rakennuksen purkaminen on perusteltua, vaikka rakennuksella
olisi rakennustaiteellisia arvoja. Rakennukselle on myönnetty purkulupa, mutta
rakennusta ei ole vielä voitu purkaa rakennuksessa olevien arkistojen vuoksi.
Kunnassa on käynnistetty keskusarkiston väistötilaprojekti, jossa selvitetään
pääkirjaston tilojen soveltuvuutta keskusarkiston väistötiloiksi. Arkistojen saaminen
pois purettavasta hallintorakennuksesta on priorisoitava.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa edelleen valtuustolle, että
Valtuusto päättää
___

katsoa Raimo Stenvallin 5.10.2020 § 92 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, Tuija Reinikainen esitti, että asia
palautetaan uudelleen valmisteluun. Jussi Salonen kannatti Reinikaisen
palautusesitystä.
Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja totesi, että asian käsittelystä
tässä kokouksessa on päätettävä äänestämällä.
Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että ne, jotka kannattavat
asian käsittelyä tässä kokouksessa äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian
palauttamista uudelleen valmisteluun äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä (Heikkilä, Heikkinen, Huuhtanen,
Lappalainen, Mattila, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Nordström, Peltonen, Salmi ja Lindberg)
ja 2 EI-ääntä (Reinikainen ja Salonen).
Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Raimo Stenvallin 5.10.2020 § 92 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Tuija Reinikainen jätti seuraavan eriävän mielipiteen: Kaikkien tiedossa olevien
lausuntojen perusteella kerrotaan, että rakennus on korjattavissa.
Korjauskustannuksia ei ole tuotu tiedoksi eikä selvitetty vaihtoehtona, kun on
päädytty esittämään uutta hallintorakennusta Prisma-keskuksen yhteyteen. On
harmillista, että laadukkaasta arkkitehtuurista tulee kertakäyttörakentamista eikä
korjaamisen eteen nähdä vaivaa. Rakennuksen purkaminen on ristiriidassa kestävän
kehityksen periaatteiden kanssa. Maakuntamuseon lausunnon mukaan 05.03.2018
Purkamishakemuksen yhteydessä esitettyjen selvitysten valossa rakennus on
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peruskorjauksen tarpeessa, mutta vaadittavat toimenpiteet ovat normaaleja
ikääntyneen rakennuksen kunnostustoimenpiteitä. Keski-Uudenmaan
maakuntamuseon näkemyksen mukaan esitetyt selvitykset eivät anna riittäviä
perusteita rakennuksen purkamiselle.

Valtuusto, 09.11.2020, § 110
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Raimo Stenvallin 5.10.2020 § 92 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 75,13.05.2019
Kuntakehityslautakunta, § 111,21.10.2020
Kunnanhallitus, § 413,26.10.2020
Valtuusto, § 111, 09.11.2020
§ 111
Isojen, vuokrattavien perheasuntojen rakentaminen, aloite
TUUDno-2019-1089
Valtuusto, 13.05.2019, § 75
Johanna Sipiläinen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen:
"Me, Tuusulan Perussuomalaiset esitämme isojen, vuokrattavien perheasuntojen
rakentamista Tuusulan kuntaan.
Tilanne isojen vuokra-asuntojen suhteen on huono. Tarjolla on vain 4h+k asuntoja ja
niitäkin koko Tuusulan alueella 17 kpl. lsompia, 5h+k asuntoja ei ole. Asuntojonossa
on n. 30 perhettä, jotka hakevat isoa perheasuntoa, pääsääntöisesti Hyrylän alueelta.
Jonotusaika on pitkä. Tarve isoille perheasunnoille on selvä.
Kunta mainostaa itseään lapsiperhe ystävällisenä kuntana, mutta tarjolla ei ole
sopivan kokoisia vuokra-asuntoja lapsiperheille.
Pormestariohjelmassa on sovittu, että Tuusulan kunta panostaa monimuotoiseen
asuntorakentamiseen. Tavoitetta on noudatettu, paitsi isojen perheasuntojen
suhteen. Toivomme, että Pormestariohjelmaa noudatetaan myös isojen,
vuokrattavien perheasuntojen suhteen."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kuntakehityslautakunta, 21.10.2020, § 111
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Salo
kristiina.salo@tuusula.fi
elinvoimajohtaja
Asiaselostus
Tuusulan kunnassa on kasvun ja ympäristön toimialueella muodostettu uusi työryhmä
valmistelemaan Tuusulan kunnan asumisen strategiaa. Työssä hahmotetaan
nykytilanne sekä tulevaisuuden skenaariot sekä tulevaisuuden asumisen visiot,
strategia sekä niihin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä. Strategiassa huomioidaan siis
myös perheasumisen tarpeet, mm. isojen vuokra-asuntojen osalta. Loppuvuoden
aikana aloittaa tehtävässään hankekehityspäällikkö, jonka toimenkuva sisältää
asumismuotojen kehittämisen Tuusulan kunnassa sekä aktiivisen yhteistyön eri
asumisen rakennushankkeiden kehittäjien kanssa. Tässä yhteydessä on mahdollista
myös tutkia nykyisen asuntokannan mahdollisuudet esim. nykyisiä asuntoja
yhdistämällä luoda isompia asuntoja nopeammalla aikataululla.
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Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Salo, elinvoimajohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Johanna Sipiläisen esittämän ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman 13.5.2019 § 75 aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Johanna Sipiläisen esittämän ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman 13.5.2019 § 75 aloitteen tulleen käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 413
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Salo
kristiina.salo@tuusula.fi
elinvoimajohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Johanna Sipiläisen esittämän ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman 13.5.2019 § 75 aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 111
Ehdotus
Valtuusto päättää
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katsoa valtuutettu Johanna Sipiläisen esittämän ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman 13.5.2019 § 75 aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 51,08.04.2019
Kuntakehityslautakunta, § 109,21.10.2020
Kunnanhallitus, § 414,26.10.2020
Valtuusto, § 112, 09.11.2020
§ 112
Maankäyttösopimusneuvottelujen aloittaminen Kaukokiidon ja Åvallien kanssa, aloite
TUUDno-2019-751
Valtuusto, 08.04.2019, § 51
Anu Åberg esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen:
"Tuusulan Focus-aluetta ja Kehä IV:sta on pyritty saattamaan aluilleen viimeiset 20
vuotta kummassakaan kuitenkaan onnistumatta. Nyt meillä olisi tahoja/toimijoita,
jotka saisivat sekä aloitettua Kehä IV:sen että Focuksen alueen kehittymisen.
Ehdotammekin, että Tuusulan kunnan on välittömästi aloitettava
maankäyttösopimusneuvottelut Focus-alueella Kaukokiidon ja Åvallin kanssa."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kuntakehityslautakunta, 21.10.2020, § 109
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Hämäläinen
paivi.hamalainen@tuusula.fi
maankäyttöpäällikkö
Asiaselostus
Kunta neuvotteli Focus-alueen useiden maanomistajien kanssa maanhankinnasta ja
kunta linjasi, ettei kaavoittamattomilla mailla lähtökohtaisesti tehtäisi
maankäyttösopimuksia. Vuosien neuvottelujen jälkeen alueen maanhankinta edistyi,
eikä maanomistajille ollut maankäyttösopimusvaihtoehtoa tarjolla. Maanomistajien
tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi on johdonmukaista noudattaa samaa
periaatetta kaikkien maanomistajien kanssa. Maanomistajien, Åvall ja Kaukokiito Oy,
kanssa on maanhankinnasta neuvoteltu samoilla ehdoilla kuin muiden
maanomistajien kanssa.
Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 28.1.2019 hakea lunastuslupaa kiinteistöjen Kaura ja
Huhtariihi II Focus-osayleiskaavan alueella sijaitsevien maa-alueiden sekä tarvittaessa
kiinteistöä koskevien erityisten oikeuksien/sopimusten lunastamiseksi maankäyttö- ja
rakennuslain 99 §:n nojalla yhdyskuntarakentamista varten. Samassa päätöksessä
valtuusto valtuutti kunnanhallituksen tarvittaessa täydentämään
lunastuslupahakemusta sekä päättämään ennakkohaltuunotosta.
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Lunastuslupapäätöksen yhteydessä keskusteltiin kunnanvaltuustossa mm.
maankäyttösopimusneuvottelujen taloudellisuudesta kunnan kannalta. Ne koettiin
kunnan kannalta epätarkoituksenmukaisiksi ko. kohteessa ja lunastusluvan
hakemisesta päätettiin.
Kunnan hakemisen johdosta on Ympäristöministeriö tehnyt päätöksen
lunastusasiassa 22.9.2020 (Päätös Dnro VN/3860/2019), jolla kunta on saanut
lunastusluvan ko. alueisiin.
Kunnalla on velvollisuus kohdella maanomistajia yhdenvertaisesti. Sen vuoksi Åvallien
ja Kaukokiito Oy:n kanssa ei voida tehdä maankäyttösopimuksia eikä
maankäyttösopimusneuvottelujen avaaminen ole tarpeen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Anu Åbergin ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen 8.4.2019 § 50 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Anu Åbergin ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen 8.4.2019 § 50 tulleen käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 414
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Hämäläinen
paivi.hamalainen@tuusula.fi
maankäyttöpäällikkö

Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
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katsoa valtuutettu Anu Åbergin ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen 8.4.2019 § 50 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 112
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

katsoa valtuutettu Anu Åbergin ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen 8.4.2019 § 50 tulleen käsitellyksi.

Laura Åvall ja Ruut Sjöblom ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä ottaneet osaa asian
käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon.
Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Anu Åberg esitti, että asia palautetaan
valmisteluun. Taina Ketvel, Sanna Kervinen ja Ulla Rosenqvist kannattivat
palautusesitystä.
Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja esitti, että asia on ratkaistava
äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat
asian käsittelyä tässä kokouksessa äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
palautusesitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 JAA-ääntä
(Huuhtanen, Kuusisto, Sulander, Mäki-Kuhna, Sipiläinen, Partanen, Toivanen, Winqvist,
Pulska, Tuhkunen, Salonen, Heikkinen, Järvinen, Palomäki, Noro, Meckelborg,
Mäensivu, Koivunen, Kiuru, Väänänen, Sirniö, Lindberg, Peltonen, Friman, Kela), 12 EI-
ääntä (Alanko, Rosenqvist, Heikkilä, Kervinen, Ketvel, Åberg, Kaikkonen, Nyman,
Ahonen, Avellan, Stenvall, Lundberg) ja 12 tyhjää ääntä (Lepojärvi, Palvas, I. Sjöblom,
Yltävä, Kinnunen, Nieminen, Koskela, Mellin, Laitila, Riola, Tamminen, Nätkynmäki).
Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.
Päätös
Valtuusto päätti
katsoa valtuutettu Anu Åbergin ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen 8.4.2019 § 50 tulleen käsitellyksi.
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Valtuusto, § 159,11.11.2019
Tekninen lautakunta, § 112,20.10.2020
Kunnanhallitus, § 415,26.10.2020
Valtuusto, § 113, 09.11.2020
§ 113
Suoran linja-autoyhteyden palauttaminen Hyrylästä Vantaanporttiin, nuorisovaltuuston
aloite
TUUDno-2019-2271
Valtuusto, 11.11.2019, § 159
Eemi Vaherlehto esitti seuraavan nuorisovaltuuston aloitteen:
"EHDOTUS
Kunnan nuorten sekä muilta kuntalaisilta saadun palautteen pohjalta Tuusulan
nuorisovaltuusto esittää suoran linja-auto yhteyden palauttamista Hyrylästä
Vantaanporttiin/Jumboon.
PERUSTELU
Suora linja Jumboon palvelisi etenkin Etelä-Tuusulassa asuvia nuoria ja joukkoliikenne
yhteyksien varassa olevia aikuisia ja eläkeläisiä vapaa-ajan yhteytenä Jumboon. Jumbo
on tällä hetkellä Etelä-Tuusulan lähin runsaita palveluja tarjoava liikekeskus. Yhteys
tulisi palvelemaan myös Aviapoliksessa, Jumbossa ja lentokentällä työskenteleviä
etenkin ruuhka-aikaan, sekä Aviapoliksessa opiskelevia nuoria.
Linja on tarpeellinen, sillä tällä hetkellä Aviapoliksen/Jumbon alueelle ei ole suoraa
yhteyttä.
Arkisin on vaihtoehtona, joko matkustaa linjalla 643/662 moottoritien varteen tai
mennä ensin bussilla kehäradalle, josta vaihtaa junaan tai bussiin riippuen siitä
suuntaako Jumboon vai Aviapoliksen alueelle. Iltaisin tai viikonloppuisin ainoa
vaihtoehto on jälkimmäisenä mainittu useampia vaihtoja sisältävä yhteys. Tällöin
esimerkiksi matka Hyrylästä Jumboon kestää jopa yli tunnin. Etenkin pitkä matka-aika
ja kävelymäärän merkittävä lisääntyminen aiheuttavat sen, että asioiminen Jumbossa
hoidetaan autolla joukkoliikenteen sijasta.
Viikonloppujen lisäksi vaihdot lisäävät matka-aikaa ja kävelyn määrää myös arkisin,
joka vähentää julkisten käyttöä opiskelu ja työmatkoilla Aviapoliksen alueelle. Lisäksi
nuorten kohdalla useat vaihdot voidaan kokea vanhempien toimesta
turvallisuusriskinä ja tällöin päädytään siihen, että viedään nuoret omalla autolla
Jumboon, julkisten kulkuyhteyksien sijasta. Ilmaston kannalta tämä ratkaisu on erittäin
huono.
Yhteyden toteuttaminen ei välttämättä vaadi uutta linjaa vaan se voitaisiin toteuttaa
teknisen lautakunnan kunnanhallitukselle tekemän esityksen mukaisesti muuttamalla
kesäkuussa 2020 alkavan Kerava-Rykmentinpuisto-Hyrylä-Paijala linjan määränpäätä
Paijalasta Vantaanportiksi (Jumbo). Mikäli toteutus järjestettäisiin esitetyllä tavalla linja
palvelisi myös Rykmentinpuiston tulevan asuinalueen asukkaita niin vapaa-aika, kuin
työmatka yhteyksissä, mutta myös keravalaisia tarjoamalla suoran yhteyden
Aviapolikseen ja Jumboon. Esitetyllä tavalla toteutettuna linja ei myöskään vaatisi niin
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paljoa lisärahoitusta, sillä reitin pidennys pystyttäisiin hoitamaan yhdellä lisäautolla.
Tällä hetkellä kyseisen linjan liikennöintiin vuodelle 2020 on varattu yksi autopäivä
maanantaista sunnuntaihin. Mikäli reittiä pidennettäisiin esityksen mukaisesti
kyseiselle linjalle tarvittaisiin yksi lisäautopäivä.
Reitin liikennöintiaikoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että linjaa
liikennöitäisiin vähintään arkisin ruuhka-aikoina ja iltaisin, sekä viikonloppuisin
päiväsaikaan vähintään tunnin vuorovälillä. Tämä mahdollistaisi sen, että linja palvelee
arkisin työ- ja koulumatkustajia, sekä iltaisin ja viikonloppuisin pääasiassa vapaa-ajan
matkustajia. Aikoina jolloin linja ei jatka Hyrylästä Jumboon linjan liikennöinti voidaan
hoitaa yhdellä autolla alkuperäisen reitin mukaan Keravan ja Paijalan välillä.
Linjan pidennyksestä ja lisä autopäivästä aiheutuneet kustannukset kunta voisi
rahoittaa käyttämällä HSL:n kuntaosuudesta jäävää ylijäämää, jota on vuosilta 2018 ja
2019 arvioiden mukaan kertynyt yli miljoona euroa tai mikäli kuntaosuuden ylijäämää
ei haluta käyttää voidaan rahoitus toteuttaa myös leikkaamalla vähäisillä
matkustajamäärillä ajavia linjoja."
Päätös
Aloite lähetettiin kasvun ja ympäristön -toimialueen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 20.10.2020, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri
Vastaus nuorisovaltuuston aloitteeseen
Linjaston tilanne on taustoitettu aloitteeseen ”Linjan 962 Hyrylästä Aviapolikseen
käyttöönottaminen uudelleen”, kunnanvaltuusto 2.9.2019 §120 annetussa
vastineessa, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.5.2020 §54.
Koronaepidemian vuoksi HSL on joutunut luopumaan mm. aiemmista suunnitelmista
lisätä vuoden 2020 syysliikennekaudelle Tuusulanväylän käytävään linjan 643K, joka
olisi liikennöinyt lauantaisin ja sunnuntaisin Hyrylän ja Hakaniemen välillä. Epidemian
aiheuttamien lipputulomenetysten vuoksi Tuusulan kunnalle kertynyt HSL-
kuntaosuusylijäämä joudutaan käyttämään kokonaisuudessaan vuosina 2020-2021
kertyvien alijäämien kattamiseen.
Kunnanhallitus on antanut 24.8.2020, §302, HSL:lle kunnan lausunnon HSL:n toiminta-
ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2021-2023. Annetussa lausunnossa kunta
edellyttää, että HSL selvittää yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Hyrylä-Aviapolis-
yhteyden parantamismahdollisuuden talviliikennekauden 2020-2021 aikana siten että
selvitys voidaan käsitellä kunnan päätöksenteossa viimeistään kesäkuussa 2021.
Epidemiatilanteen väistyminen ja joukkoliikennematkustuksen palautuminen sekä
kääntyminen kasvuun ovat todennäköisesti edellytyksiä sille, että liikennetarjonnan
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laajennukset ovat joukkoliikennejärjestelmän talouden kannalta kestäviä
toimenpiteitä.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Eemi Vaherlehdon 11.11.2019 § 159 esittämän nuorisovaltuuston
aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Eemi Vaherlehdon 11.11.2019 § 159 esittämän nuorisovaltuuston
aloitteen tulleen käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 415
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Eemi Vaherlehdon 11.11.2019 § 159 esittämän nuorisovaltuuston
aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 113
Ehdotus
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Valtuusto päättää
katsoa Eemi Vaherlehdon 11.11.2019 § 159 esittämän nuorisovaltuuston
aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 22,09.03.2020
Tekninen lautakunta, § 115,20.10.2020
Kunnanhallitus, § 416,26.10.2020
Valtuusto, § 114, 09.11.2020
§ 114
Muovipussittomat roskakorit kaikkiin kunnan toimistotiloihin, aloite
TUUDno-2020-477
Valtuusto, 09.03.2020, § 22
Taina Ketvel esitti seuraavan valtuuston Keskiryhmä aloitteen:
"Valtuuston Keskiryhmä (Kesk.,RKP, KD) esittää, että Tuusulassakin siirrytään
muovipussittomien roskakorien käyttöön aluksi kunnan toimistotiloissa, myöhemmin
myös muissa kunnan toimitiloissa.
Kaikki tiedämme, kuinka paljon turhaa ja ympäristölle haitallista muoviroskaa kertyy
ympärillemme. Tuusulan kunta voi olla yksi edelläkävijä siirtyessään
muovipussittomaan toimistoarkeen.
Esimerkiksi Kotkan kaupunki on poistanut muovipussit roskakoreista kaupungin
toimitiloissa, myös kirjastossaan. Kotkassa on laskettu, että vuositasolla säästöä siellä
saadaan n. 25 000,00 euroa. Tuon kokoinen säästö tarkoittaisi Tuusulassa esimerkiksi
lisäpanostuksia kulttuurin tuottamiseen tai vaikkapa ikäihmisten kuntoiluvälineisiin.
Käytännössä muovipussiton ”roskis” tarkoittaa sitä, ettei roskakoriin voi heittää hyvin
jauhettua purukumia sellaisenaan, vaan se pitää kääräistä pieneen paperiin tai
nenäliinan mutkaan. Muovipussittomaan roskakoriin ei myöskään voi heittää nesteitä,
eikä sinne tietenkään voi heittää biojätteisiin kuuluvia roskia.
Kotkan kaupungissa on onnistuttu tiedottamisessa ja uudenlaisessa
asennoitumisessa, joten siellä on pystytty toteuttamaan muovipussittomat roskakorit
myös yleisölle tarkoitetuissa toimitiloissa."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 20.10.2020, § 115
Valmistelijat / lisätiedot:
Atso Vesa
atso.vesa@tuusula.fi
kiinteistönhoitopäällikkö
Kannatettava ehdotus.
Huomioitava kustannussäästöistä sen verran, että osa siitä mitä säästetään
roskapussien hankinnassa, menee roska-astioiden pesemiseen.
Jalostetaan tätä ehdotusta:
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Aloitetaan kunnantalolta (Tuuskoto)
toimistohuoneissa on vain paperinkeräyslaatikko
ei enää huonekohtaisia roskakoria
monissa huoneissa on oma wc-joissa on muovipussillinen roska-astia
taukotilassa on jätteiden keräilypiste
biojäte
muovi
kartonki
sekajäte
Laajennetaan vähitellen jätteiden keräyspisteisiin
kirjasto: yksi piste, josta löytyy lajitteluastiat
erillisiä roskakoreja ei ripotella pitkin tiloja
laajennetaan toimintaa vähitellen koko kuntaan
Tällä hetkellä on muutama päiväkoti, joiden ryhmätiloista on roskakoreista, otettu
pois muovipussi.
Yhdelle koululle on suunnitteilla jätteiden keräilypisteet.
Jatkossa suunnittelussa otettava huomioon jätteiden keräys tehokkaammin.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Taina Ketvelin 9.3.2020 § 22 esittämän Keskiryhmän aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Taina Ketvelin 9.3.2020 § 22 esittämän Keskiryhmän aloitteen tulleen
käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 416
Valmistelijat / lisätiedot:
Atso Vesa
atso.vesa@tuusula.fi
kiinteistönhoitopäällikkö
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Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Taina Ketvelin 9.3.2020 § 22 esittämän Keskiryhmän aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 114
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Taina Ketvelin 9.3.2020 § 22 esittämän Keskiryhmän aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 121,02.09.2019
Tekninen lautakunta, § 113,20.10.2020
Kunnanhallitus, § 417,26.10.2020
Valtuusto, § 115, 09.11.2020
§ 115
Raskaan liikenteen levähdyspaikat, aloite
TUUDno-2019-1768
Valtuusto, 02.09.2019, § 121
Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan puolesta ry:n aloitteen:
"Lainsäädännön kiristymisen myötä raskaan liikenteen kuljettajien levähdys- ja
taukopaikkojen tarve on kasvanut. Samaan aikaan jo olemassaolleita alueita kyseisiksi
alueiksi on muutettu muuhun käyttöön yhdyskuntarakenteen tiivistymisen takia. Näin
on käynyt etenkin pääkaupunkiseudulla.
Tuusulan puolesta ry valtuustoryhmä ehdottaa, että Tuusulan kunta ryhtyy toimiin
mahdollisten levähdys- ja taukopaikka-alueiden kartoittamiseksi ja toimiin niiden
toteuttamiseksi etenkin eteläisen Tuusulan alueella."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 20.10.2020, § 113
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri
Asiaselostus
Raskaan liikenteen palvelualueiden toteutustarve on kirjattu Helsingin seudun ja
valtion MAL-sopimusta 2020-2031 koskevaan neuvottelutulokseen 2.6.2020. Seudulle
tulee kaavoittaa Väyläviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja seudun kuntien
yhteisvalmistelulla kaksi raskaan liikenteen palvelualuetta siten, että niiden
toteuttaminen voi käynnistyä sopimuskauden aikana.
Parhaillaan (vuosi 2020) on käynnissä selvitystyö, jossa seudulta etsitään alueita, jotka
täyttävät vaatimukset ja olisivat toteutettavissa neuvottelutulokseen kirjatulla tavalla.
Tavoitteena ovat alueet, joilla on riittävä palvelu- ja turvallisuustaso. Tällä hetkellä
tarve on tunnistettu 2-3:lle uudelle raskaan liikenteen palvelu- ja taukopaikka-alueelle,
joiden optimikapasiteetti on 100-200 ajoneuvoa. Käynnissä olevassa selvityksessä on
haettu koko seudulta yli kymmenen kohdetta, joiden kehittämismahdollisuutta
tarkastellaan. Tuusulasta joukkoon valikoituneet kohteet sijoittuvat vt4 -käytävään
Tuomalan alueelle. Selvitystyön lopputulos ohjaa kunnan toimia siirryttäessä asiassa
seuraaviin suunnitteluvaiheisiin.
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Uudenmaan ELY keskuksen raportissa 18/2019 Raskaan liikenteen taukopaikat
Helsingin seudun MAL-prosessissa on nostettu esiin Tuusulan Focus -alue
potentiaalisena taukopaikan sijaintipaikkana Kehä IV-tien kehittyessä. Tämä tarve ja
taukopaikan toteutettavuutta tarkastellaan Focus-aluetta koskevassa kaavoituksessa.
Kunta ottaa rajatumpia raskaan liikenteen pysäköintitarpeita huomioon teollisuus- ja
työpaikka-alueiden kaavoituksessa ja suunnittelussa.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän 2.9.2019
§ 121 aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän 2.9.2019
§ 121 aloitteen tulleen käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 417
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän 2.9.2019
§ 121 aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, 09.11.2020, § 115
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän 2.9.2019
§ 121 aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 187,09.12.2019
Tekninen lautakunta, § 114,20.10.2020
Kunnanhallitus, § 418,26.10.2020
Valtuusto, § 116, 09.11.2020
§ 116
Kunnantalon pysäköintipaikat yleiseen käyttöön, aloite
TUUDno-2019-2536
Valtuusto, 09.12.2019, § 187
Pasi Huuhtanen esitti seuraavan Tuusulan perussuomalaisten aloitteen:
"Tuusulan kunnantalo siirtyy väistötiloihin viimeistään maaliskuussa 2020.
Kunnantalon yhteyteen on henkilökunnan pysäköintiä varten varattu runsaasti
pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaioista on Etelä-Tuusulassa huutava
pula. Ehdotammekin siis parkkipaikkojen muuttamista yleisessä käytössä oleviksi
parkkipaikoiksi. "
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 20.10.2020, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri
Asiaselostus
Koskensillantien kadunvarsipaikoista paikat, jotka sijaitsevat kiinteistöllä Saluuna (13:
1) ja Tallbacka (3:70) muutetaan yleisiksi pysäköintipaikoiksi 24 tunnin
pysäköintiaikarajoituksella ja ne kadun länsireunan pysäköintikentillä olevat
autopaikat kiinteistöllä Kino (3:69), jotka on osoitettu kunnantalon työntekijöille,
osoitetaan yleiseen pysäköintiin 12 tunnin pysäköintiaikarajoituksella. Järjestely on
voimassa toistaiseksi. Pysäköintijärjestelyjä muutetaan tai pysäköintipaikat poistuvat
käytöstä kun tai mikäli kiinteistöt siirtyvät muuhun käyttöön tai alueita ei voi muusta
syystä enää käyttää pysäköintiin. Liikennemerkkimuutokset toteutetaan loka-
marraskuussa 2020 kun muutosviranhaltijapäätös on tullut voimaan.

Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
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VALTUUSTO päättää
katsoa Pasi Huuhtasen 9.12.2019 § 187 esittämän perussuomalaisten aloitteen
tulleen käsitellyksi.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Pasi Huuhtasen 9.12.2019 § 187 esittämän perussuomalaisten aloitteen
tulleen käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 418
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Pasi Huuhtasen 9.12.2019 § 187 esittämän perussuomalaisten aloitteen
tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 116
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Pasi Huuhtasen 9.12.2019 § 187 esittämän perussuomalaisten aloitteen
tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 36,11.03.2019
Tekninen lautakunta, § 117,20.10.2020
Kunnanhallitus, § 419,26.10.2020
Valtuusto, § 117, 09.11.2020
§ 117
Raitiotieliikenne Tuusulaan, selvitys rakentamisesta Vantaan Aviapolikselta Etelä-
Tuusulaan 'Vantaanratikan' jatkeeksi, aloite
TUUDno-2019-504
Valtuusto, 11.03.2019, § 36
Liitteet

1 Täydennys seudun raideverkostoon, valt 11.3.2019
Ruut Sjöblom esitti seuraavan aloitteen:
"Esitän, että Tuusulassa aloitetaan selvitys raitiotieliikenteen rakentamisesta Vantaan
Aviapolikselta Etelä-Tuusulaan 'Vantaanratikan' jatkeeksi. Vantaa kehittää alueellaan
raitioliikennettä, joka tulee lentoasemalle ja josta sen olisi helppo jatkua Etelä-
Tuusulaan. Tuusulan kunnan on aloitettava neuvottelut Vantaan kanssa yhteistyöstä
raitioliikenteen osalta.
Tärkeää olisi saada Etelä-Tuusula raideliikenteen piiriin. On epätodennäköistä, että
niin kutsuttu 'tunninjuna' Tampereelle pysähtyisi Hyrylässä, koska se juna on
tarkoitettu kaukoliikenteelle.
Tuusulan joukkoliikennettä täytyy kehittää aktiivisesti, koska se on tulevaisuuden
liikkumismuoto. Monet haluaisivat jo nyt valita joukkoliikenteen, mutta se ei vielä
palvele Etelä-Tuusulassa niin hyvin kuin pitäisi. Erityisesti nuorten ja ikääntyneiden
täytyy päästä liikkumaan harrastusten ja palveluiden pariin joukkoliikenteen avulla
turvallisesti ja ketterästi. Lisäksi toimiva joukkoliikenne helpottaa työajan ruuhkia.
Joukkoliikenteen täytyy olla aito vaihtoehto yksityisautoilun rinnalla.
Raitiotien vaikutus näkyy positiivisina turvallisuusvaikutuksina liikenteessä. Lisäksi
matkaketjujen sujuvuus ja luotettavuus näkyy koko liikennejärjestelmän toiminnassa.
Ilmastonmuutoksen torjuminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen Uudellamaalla ovat
tärkeitä tavoitteita, ja toimivan joukkoliikenteen avulla edistetään näitä tavoitteita."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 20.10.2020, § 117
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Juhola
petri.juhola@tuusula.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö
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Asiaselostus
Kasvu ja ympäristön toimiala on teetättänyt Sitowise Oy:llä selvityksen, jossa
tarkasteltiin joukkoliikenteen kehittämistarvetta maankäytön näkökulmasta. Selvitys
valmistui keväällä 2020, ja se on osa yleiskaavan valmisteluaineistoa. Tarkastelu
perustui ensisijaisesti pikaraitiotien edellytysten tutkimiseen niin maankäytön kuin
alustavan toteutettavuuden kannalta. Tarkasteltavana oli raitiotieyhteys, joka
tarjoama linja palvelee merkittäviä matkatarpeita linjan varrelta läheisiin
kaupunkikeskuksiin ja palvelukohteisiin. Näiltä osin tarkastelu keskittyi idässä
Keravalle ja etelän suunnassa lähinnä Tikkurilaan, joskin myös Aviapolis ja Tuusulan
väylää noudatteleva yhteys Helsingin raitiotieverkkoon olivat mukana tarkastelussa.
Tutkitulle yhteysvälille Kerava-Hyrylä-Vantaa olisi alustavien arvioiden mukaan
teknisesti mahdollista toteuttaa pikaraitiotie. Ratageometrian toteuttamiseksi
linjauksella ei ole haastavia pituuskaltevuuksia, ja geometria mahdollistaisi nopean
liikennöinnin. Hankkeen kustannukset (Kerava-Hyrylä-Vantaan raja) olisivat 190…250 M
€. Lisäksi mahdollinen varikko maksaisi 40…60 M€. Jos pikaraitiotie muodostaa osan
Vantaan ja pidemmällä tähtäyksellä Helsingin raideverkostoa, erillistä varikkoa
Tuusulaan ei välttämättä tarvitse rakentaa. Liikennöintikustannukset olisivat noin 6,5
M€/vuosi. Puhtaasti joukkoliikeneen näkökulmasta tarkasteltuna joukkoliikenteen
kysyntä ei edellytä pikaraitiotien mahdollistamaa kuljetuskapasiteettia. Maankäyttöä
tulisi tehostaa pikaraitiotien muodostamassa käytävässä merkittävästi valmisteilla
olevaan yleiskaavaan verrattuna. Toisaalta Suomessa viime aikoina suunnitellut
raitiotiehankkeet nähdään ensisijaisesti maankäytön kehittämisen hankkeina, ja vasta
toissijaisesti liikenteen kehittämishankkeina. Näin se tulisi ehkä nähdä myös
Tuusulassa. Raitiotie on pysyvä rakenne ja nostaa linjauksen varren maa-alueiden
arvoa noin 1000 m leveässä käytävässä. Raitiotie on tiheästi liikennöitävää bussilinjaa
luotettavampi. Raitiotiellä voidaan varmistaa esteettömyyden toteutuminen
bussiliikennettä paremmin. Lisäksi raitiotien ajatellaan tuovan imagohyötyjä paitsi
joukkoliikenteeseen, myös muuhun taajamaympäristöön. Raitiotietä pidetään
bussiliikennettä ilmastoystävällisempänä. Raitiotie edellyttää bussiliikennettä
merkittävämpiä investointeja, mutta hankkeiden hyöty-kustannuslaskelmissa ne on
kuitenkin todettu kannattaviksi. Päätös pikaraitiotiestä Hyrylässä riippuu siis
maankäytön, asumisen, palveluiden ja liikenteen kokonaisuudesta.
Seudullisesti joukkoliikenteen kilpailukykyyn ja kysyntään vaikuttaa voimakkaasti
autoliikenteen hinnoittelun kehitys. Pikaraitiotien tarpeeseen ja kannattavuuteen
vaikuttavat mm. maankäytön volyymien ja kysynnän kehitys (asukkaat, työpaikat,
palvelut), ruuhkautuminen, seudulliset muutokset työpaikkakeskittymissä,
ilmastopolitiikka, liikennepolitiikkaan liittyvät rajoitteet ja kannustimet esim.
henkilöautoilun rajoittaminen ja kustannusrakenne sekä raitiotien vaikutus asuin- ja
työpaikka-alueiden houkuttelevuuteen. Pikaraitiotien toteutusmahdollisuuksiin
vaikuttavat mm. kaavamuutosten tarve sekä niihin liittyvät epävarmuudet, kunnan
maanomistus ja mahdolliset tarpeet maa-alueiden lunastukseen sekä hankkeisiin
saatava investointituki. Viime vuosina trendi on ollut, että raidehankkeita tuetaan
enemmän kansallisella ja EU-tasolla maantiehankkeiden kustannuksella, ja tämän
suuntauksen odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin ainakin jonkin aikaa.
Kehitettäessä joukkoliikennekäytävästä laatukäytävää esimerkiksi kohti
raideliikennettä, on suositeltavaa kehittää ensin nykyistä bussiliikennettä.
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Joukkoliikenteen kilpailukykyä voidaan kehittää tihentämällä vuoroväliä tihentämällä,
mutta myös parantamalla pysäkkien viihtyisyyttä, matkustajainformaatiota,
matkaketjujen ja vaihtoyhteyksien toimivuutta sekä lyhentämällä matka-aikaa
liikennevalo- ja kaistaetuuksien avulla. Vaikka Tuusula kuuluu HSL:n
viranomaisalueeseen, myös kunnalla on itsenäisiä mahdollisuuksia vaikuttaa näihin
kehittämiskohteisiin. Joukkoliikenteen kysynnän kasvaessa tai liikennepoliittisista
syistä nykyinen bussiliikenne voidaan kehittää runkolinjaksi. Runkolinjaa voidaan
kehittää portaittain kohti superbussin tapaista joukkoliikenteen infrastruktuuria ja
brändiä ja kohti todellista superbussia tai pikaraitiotietä. Ensiarvoisen tärkeää
kuitenkin on, että mahdollisuus rakentaa pikaraitiotieyhteys tulevaisuudessa otetaan
huomioon jo nykyisissä maankäyttösuunnitelmissa, jotta tätä vaihtoehtoa ei
esimerkiksi kaavoituksen tai jonkin merkittävän infrainvestoinnin kautta vahingossa
tehdä mahdottomaksi toteuttaa. 10...15 vuoden kuluttua hanke saattaa olla jo
huomattavasti realistisempi.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutetun Ruut Sjöblomin 11.3.2019 § 36 esittelemän aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutetun Ruut Sjöblomin 11.3.2019 § 36 esittelemän aloitteen tulleen
käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 419
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Juhola
petri.juhola@tuusula.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Liitteet

1 Täydennys seudun raideverkostoon, aloiteen 11.3.2019 liite. khall 26.10.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
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hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutetun Ruut Sjöblomin 11.3.2019 § 36 esittelemän aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 117
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa valtuutetun Ruut Sjöblomin 11.3.2019 § 36 esittelemän aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 16,29.01.2018
Tekninen lautakunta, § 118,20.10.2020
Kunnanhallitus, § 420,26.10.2020
Valtuusto, § 118, 09.11.2020
§ 118
Tuusulan joukkoliikennelinjasto 2019, Purolan joukkoliikenne yhteyksien turvaaminen
Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelmassa, aloite
TUUDno-2018-206
Valtuusto, 29.01.2018, § 16
Karita Mäensivu esitti seuraavan Purolan/Vanhankylän asukkaiden aloitteen:
"Purolan joukkoliikenneyhteydet - Linjasto-uudistuksessa ei saa unohtaa Purolan
asukkaita
Suunnitelma uusista linjastoista näyttää pääosin kattavalta, mutta Purolan nyt jo
minimitasolla olevia yhteyksiä aiotaan siinä heikentää, käytännössä lopettaa
kokonaan. Tämä ei missään tapauksessa ole Purolassa asuvien toiveena.
Ehdottomasti on jatkettava Purolan kautta liikennöintiä Järvenpäähän myös
linjastouudistuksen jälkeen.
Suunnitelmassa ehdotettu linja 966 kulkee nyt vain muutaman kerran koulupäivässä,
ja suunnitelmassa sanotaan liikennöintitiheyden säilyvän samana. Eli ei palvele
työmatkaliikennettä eikä korvaa nykyistä 967 bussia, joka kulkee Jokelantieltä
Saunakallioon ja Järvenpäähän.
Purolasta käydään paljon töissä Helsingin suunnassa, ja siellä asuu lukiolaisia ja
ammattikoululaisia, jotka tarvitsevat kulkuyhteyden Järvenpään asemalle. Joissakin
ehdotuksissa liikennöintiä on suunniteltu vain Jokelan suuntaan. Mikäli
joukkoliikenteen suunta olisi Jokela, tämä ei palvele Purolan alueen asukkaita. Tästä
seuraisi esim. se että nykyinen, noin reilun tunnin kestävä työmatka Helsinkiin pitenisi
reiluun puoleentoista tuntiin, yhteen suuntaan. Useilla on vaihtoja vielä Helsingin
päässä, mikä vielä lisää kokonaismatka-aikaa. Purola on osa Tuusulaa, ja myös me
tarvitsemme säännöllistä joukkoliikennettä. Paras ratkaisu olisi palauttaa VR:n Purolan
seisake käyttöön, nyt kun siihen on tulossa vielä lisäraidekin. Me Pohjois-Tuusulan ja
Purolan alueen asukkaat osallistumme osaltamme HSL:n ja kunnan toiminnan
kuluihin ja ansaitsemme mahdollisuuden käyttää joukkoliikennettä.
Nykyinen linja 967 palvelee minimitasolla, ja jos siihen saisi vielä muutamia
lisävuoroja, niin hyvä. Suunniteltu uusi 967 taas ei palvelisi lainkaan, koska se ei kulkisi
Purolan kautta, ja suunniteltu suuntakin on väärä. Myös illalla ja viikonloppuisin on
tarpeita liikkua. Työelämä tarkoittaa aika monen osalta tänä päivänä jotain ihan
muuta kuin säännöllistä työaikaa arkisin 8-16. Pelkän koulubussin (ja vain
kouluaikoina) varaan liikennettä ei voi jättää. Purolan seisakkeen lopettamisen jälkeen
olemme olleet suhteellisen tyytyväisiä muutamaan vuoroon -10 kpl arkipäivisin- joilla
työ- ja koulumatkat ovat sujuneet jotenkuten. Moni uskoi ja toivoi että HSL:n myötä
voisimme jopa saada muutaman lisävuoron iltaan ja viikonloppuun, mutta nyt
näyttääkin siltä että Purola aiotaan jättää kokonaan vaille joukkoliikennettä.
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Vaadimmekin, että linja 967 voisi myös jatkossa kulkea Järvenpäähän. Toivomme
siihen lisää vuoroja, esim. ainakin yksi lisää aamulla ja ainakin yksi lisää illalla. Vie
aikansa, että uusiin yhteyksiin totutaan. Nykyinen linja palvelee todellista liikkumisen
tarvetta. Nykyisellään linjan 967 käyttöä on rajoittanut sen vuorojen vähyys. Kun ei ole
paluukyytiä, niin ei voi mennä toiseenkaan suuntaan. On muistettava nyt kun vuoden
2018 alusta lukien on ollut mahdollista matkustaa samalla HSL-lipulla kuin junassa
(samaan hintaan), linjan houkuttelevuus on huomattavasti parantunut ja
käyttäjämäärien voi ennustaa kasvavan. Lisäksi edellisen liikennöitsijän aikana
lipunmyyntilaite on ollut usein epäkunnossa, jolloin matkalaisten
lipunmyyntijärjestelmiin rekisteröitynyt lukumäärä on huomattavasti pienempi kuin
todellisuudessa on ollut.
Voisiko olla mahdollista, että esim. jotkut Kellokoskelta Järvenpäähän kulkevat bussit
voisivat koukata Purolan kautta? Näin voisi saada liikennöintiaikoja laajennettua myös
iltoihin ja viikonloppuihin.
Tuusulan joukkoliikenteen toiminta-ajatuksessa luvataan joukkoliikennepalvelut
kaikille kuntalaisille 2-vuorotyön työaikana, tästä periaatteesta on myös Purolan
alueella pidettävä kiinni."
Ehdotus
.
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 20.10.2020, § 118
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri
Tuusulan kunnanhallitus on 23.4.22018 antanut kunnan lausunnon Tuusulan ja
Keravan linjastosuunnitelmasta 2019 sekä Tuusulan kunnan joukkoliikenteen
palvelutasomäärittelystä 2018-2021. HSL:n hallitus on hyväksynyt em.
linjastosuunnitelman ja palvelutasomäärittelyn kokouksessaan 29.5.2018. Aloite on
otettu huomioon linjastosuunnitelman laadintavaiheessa.
Nykyisessä linjastossa Purolan aluetta palvelevat selvimmin arkena liikennöitävät linjat
966 ja 967K. Arki- ja viikonlopputarjontaa täydentää jossain määrin linja 665K, jotka
kulkevat Järvenpään Jampan ja Nummenkylän kautta.
Linja 966 (Jokela-Vanhankylän koulu-Saunakallio-Terrisuo) liikennöi arkisin noin klo 7-9:
30 ja iltapäivisin noin klo 12-17:10. Aamupäivässä ajetaan kolme vuoroa palvellen
ensisijaisesti Vanhankylän ja Jokelan koulujen koulun sekä junaliityntää Saunakallion ja
Jokelan asemille. Iltapäivisin ajetaan samoista lähtökohdista viisi vuoroa. Linjan reitti
kulkee Ankkapurontien kautta, Purolan käytöstä poistuneen juna-aseman vieritse.
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Linjan 967 K-vuorot (Jokela-Purola-Linjamäki-Kellokoski) liikennöidään Purolasta
Jokelan aseman suuntaan tällä hetkellä aamupäivisin klo 6:51 ja klo 10:20. Iltapäivisin
967K -vuorot lähtevät Jokelasta klo 17:25 ja klo 18:30 Purolaan päin.
Linjan 665 (Hyrylä-Järvenpää-Kellokoski) K-vuorot (reitti ajetaan Järvenpään puolella
Jampan ja Nummenkylän kautta) lähtevät arkisin Järvenpäästä Kellokoskelle klo 19:14-
22:14 + pe 23:14. Hyökännummelta Järvenpäähän vuorot lähtevät arkisin klo 18:50-21:
52 noin tunnin välein. Lauantaisin ja sunnuntaisin linjan 665 kaikki vuorot ovat K-
vuoroja, ja vuoroja ajetaan noin tunnin välein aamusta iltaan. Linjan 665K -reitin
Asponkadun pysäkeille Wärtsilänkadulla on Ankkapurontieltä noin 1,5-2,3 km:n
kävelymatka.
Linjan 966 vuorojen nousijamäärät ovat olleet pääasiassa koululaisliikennettä
palvelevilla vuoroilla hyvällä tasolla keskimäärin hieman yli kymmenestä noususta
lähes 27 nousuun vuoroa kohti (tilannen 11/2019). Kun otetaan huomioon arvio
mobiililippujen käytöstä, linjan iltapäivän viimeisellä vuorolla (lähtö klo 16:23
Jokelasta), joka palvelee mm. työmatkaliikennettä, nousumäärä on ollut keskimäärin
hieman yli seitsemän nousun tasolla vuoroa kohti.
Linjan 967K -varhaisen aamun (Purolasta klo 6:51 Jokelaan) ja myöhäisemmän
iltapäivän vuorojen (lähdöt Jokelasta Purolaan klo 17:25 ja 18:30) keskimääräinen
nousujen määrä vuoroa kohti on ollut tasolla 1,5-4 nousua vuoroa kohti (tilanne 11
/2019).
Purolan alueen varhaisen aamun ja myöhäisemmän iltapäivän työmatkaliikennettä
palvelevien vuorojen matkustajamäärien perusteella nykyisen vuorotarjonnan
lisäämiseen tai liikennöintiaikojen laajentamiseen ei vaikuttaisi olevan perusteita.
Linjan 665K vuorojen reitin laajentaminen Purolan lenkillä pidentää linjan 665K
reittiaikaa (Järvenpää-Hyökännummi nyt noin 21 min) 10-11 min (matkan muutos+5,9
km), mikä ei myöskään vaikuta nykytilanteessa tai Purolan alueen nykykysynnällä
perustellulta.
Lisätiedot liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Karita Mäensivun 29.1.2018 § 16 tekemän aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
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katsoa valtuutettu Karita Mäensivun 29.1.2018 § 16 tekemän aloitteen tulleen
käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 420
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri
Liitteet

1 Aloite 29.1.2018. khall 26.10.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Karita Mäensivun 29.1.2018 § 16 tekemän aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.11.2020, § 118
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa valtuutettu Karita Mäensivun 29.1.2018 § 16 tekemän aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 119
Ilmoitusasiat / muut asiat
Puheenjohtaja onnitteli Tuusulan valtuuston puolesta uutta
potkunyrkkeilyn maailmanmestari Jenna Puurusta.
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§ 120
Viranhaltijapäätökset julkisesti näkyville pysyvästi, aloite
TUUDno-2020-2655
Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan puolesta ry:n
valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:
Ehdotamme, että Tuusulan kunnan julkisilla verkkosivuilla julkaistaan pysyvästi kaikki
viranhaltijapäätökset liitteineen myös mahdollisen oikaisuvaatimus- tai valitusajan
jälkeenkin. Tämä vaatimus koskee etenkin viranhaltijoiden tekemiä hankintapäätöksiä
liitteineen.
Näillä viranhaltijapäätöksillä tilatut selvitykset ja suunnitelmat on saatettava myös
pysyvästi kunnan julkisille verkkosivuille.
Perustelu
Kunnallisten toimielinten ja viranhaltijoiden luottamuksen, avoimuuden ja
läpinäkyvyyden takaamiseksi kunnan harjoittama tiedottaminen ja viestintä on
oleellista. Tässä on tavoiteltava lainsäädännön mahdollistamaa maksimaalista
julkisuutta.
Tuusulan kunnan viranhaltijapäätökset ovat julkisesti näkyvillä kunnan verkkosivuilla
kunnanhallituksen 25.11.2019 §484 tekemän päätöksen mukaisesti: verkkosivuilla
julkaistaan viranhaltijapäätökset, joissa kuntalaisilla on muutoksenhakuoikeus tai joita
koskee erityinen tiedottamisintressi, oikaisuvaatimus- tai valitusajan
Vuoden kuluessa on ilmennyt, että tämä päätös ei ole ollut onnistunut eikä
viranhaltijapäätösten julkisuudessa noudeta yhtenäistä käytäntöä eri palvelualueilla.
Osassa viranhaltijapäätöksiä on mukana liitteet, osassa ei laisinkaan.
Kunnanhallituksen päätöksen mukaisen, osin viranhaltijan harkintaan perustuvan 2-3
viikon mittaisen verkkosivuilla näkyvillä olon jälkeen ei ole olemassa keinoa näiden
hankintojen tai muihin viranhaltijapäätöksiin tutustumiseen.
Usein etenkin Kasvun ja ympäristön toimialueella tehtävillä hankinnoilla hankitaan
erilaisia kehittämiseen ja ympäristöömme liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia, joilla on
vaikutukset kuntaamme vuosikymmeniksi.
Näin myös näillä viranhaltijapäätöksillä hankitut selvitykset ja suunnitelmat on saatava
julkisesti nähtäville.
Viranhaltijoiden tekemät hankintapäätökset ovat usein kymmeniä tuhansia euroja,
suurimmillaan jopa 200.000 euroa nykyisen voimassaolevan hallintosääntömme
mukaisesti. Viranhaltijoiden tekemien hankintapäätösten kokonaismäärä vuodessa on
miljoonaluokkaa.
Viranhaltijapäätösten, etenkin hankintapäätösten lain mahdollistama suurin julkisuus
on yksi osoitus sitoutumisesta läpinäkyvämpään ja avoimempaan hankintojen
päätöksentekoon.
Päätös
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Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

7/2020

112 (126)

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

113 (126)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 121
Ristikiven ja Lahelantien tieturvallisuuden parantaminen, aloite
TUUDno-2020-2656
Johanna Sipiläinen esitti seuraavan valtuustoaloitteen:
Ristikiven alueen vaarallinen kaahailu ja häiritsevä metelöinti on ollut alueen ongelma
jo vuosia ja on puhuttanut alueen asukkaita paljon. Kovat ylinopeudet jatkuvat
Lahelantiellä 40 kilometrin nopeusrajoituksesta huolimatta.Vuosien aikana on nähty
jalankulkijoihin kohdistuneita onnettomuuksia, mutta nekään eivät ole saaneet
aikaiseksi sitä, että teiden ylityskohdat turvataan kunnolla ja ylinopeuksia saadaan
hillittyä tehokkaasti.Olisiko ratkaisu korotetuissa suojateissä, tasa- arvoisissa
risteyksissä ja kavennuksissa?
Aloitteita on tästä aiheesta tehty useita vuosien aikana, mutta asia ei ole selvästi
edistynyt tarpeeksi, kun edelleen alueella asuvilla ihmisillä on sama huoli
ylinopeuksista ja teiden ylityksen turvallisuudesta.
Lahelan alue kasvaa kokoajan ja liikenne vain lisääntyy. Toivonkin, että aloite
vauhdittaa liikenneratkaisujen löytymistä, jolla saadaan ylinopeudet ja sen myötä
vaaratilanteet minimiin sekä Ristikiven alue rauhoitettua.
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 122
Kuntien sovittava lähes 30 vuotta odotetun Linjatien kevyen liikenteen väylän
rakentamisesta, aloite
TUUDno-2020-2486
Arto Lindberg teki kuntaan saapuneen adressin perusteella seuraavan
valtuustoaloitteen:
Kolme kuntaa eli Järvenpää, Mäntsälä ja Tuusula rajoittuvat Linjatiehen. Linjatien
varren asukkaille ja muille tien käyttäjille ei enää riitä selitykseksi se, että on liian
monta sopimusosapuolta, josta syystä on vaikea päästä sopimukseen pyörätien
rakentamisesta. Tämä on ollut vuosikaudet vakioselitys Linjatien kevyen liikenteen
väylän rakentamatta jättämiselle. Paikkakuntalaiset muistelevat, että jo 1980-luvulla
on kevytliikenneväylää Linjatien varteen välille Kellokoski-Haarajoki toivottu. Vuonna
1993 kerättiin adressi, johon tuli 1123 allekirjoitusta. Lapsiperheitä käsittävien
omakotitalojen määrä Linjatien varrella on 1990-luvulta liki tuplaantunut ja liikenne
lisääntynyt. Jokelalaiset saivat n. 20 vuoden odotuksen jälkeen vihdoin tänä kesänä
kevytliikenneväylän Eriksnäsintie-Jokela -välille. Nyt on vihdoin Linjatien vuoro.
Linjatielle saatiin uusi päällyste kesällä 2020, mutta ei ajoväylä siitä yhtään levene,
reunat eivät ehkä yhtä hyvin enää petä raskaiden ajoneuvojen alta. 50 km/h:n
rajoituksesta huolimatta tiellä on usein ylinopeutta railakkaasti ajavia kansalaisia.
Nuoret keulivat mopoilla ja moottoripyörillä, rekkaliikenne ja jakeluautot ovat aivan
jokapäiväisiä kulkijoita, pitkällä suoralla nukahdetaan rattiin jne. Tänäkin kesänä on jo
muutama ojaan ajo tapahtunut. Erikoisin tapaus oli pari vuotta sitten, kun ojassa oli
traileri veneineen.
Linjatie on erittäin turvaton erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Linjatien
molemmin puolin on runsaasti omakotiasutusta. Sen vuoksi tiellä liikkuu paljon lapsia
pyörillä, skuuteilla ja jalan matkalla mm. kouluun, Roinilan kentälle tai harrastuksiin
muualle Kellokoskelle. Turvattoman koulutien vuoksi kuntien kustantamat koulukyydit
kulkevat tiellä aamuin ja iltapäivisin. Katuvalaistus puuttuu osasta Linjatietä kokonaan,
mikä etenkin näin syksyllä ilta- ja yöaikaan aiheuttaa vaaraa jalankulkijoille ja
pyöräilijöille.
Pyöräilyharrastus on tämän koronakesän aikana kasvanut entisestään. Kaikki kunnat
haluavat edistää pyöräilyä sen terveellisyyden vuoksi ja yhtä kaikki myös ilmastosyistä.
Pyöräilyn kannalta Linjatie on ainoa osuus välillä Kellokoski- Haarajoki- Nummenkylä-
Kellokoski, josta puuttuu kevytliikenneväylä.
Linjatien kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi on ajalla 02-18.10.2020 käynnistetty
nimien keruu Adressit.comissa. Adressin allekirjoittajia on kaikkiaan 585 henkilöä
(netti+omakätiset allekirjoitukset), joista puolet (52%) on tuusulalaisia, neljäsosa (24%)
mäntsäläläisiä, reilu kymmenesosa (11%) järvenpääläisiä ja loput (13%) muilta
paikkakunnilta.
Linjatien kevytliikenneväylä on toteutettava pikimmiten ja mm. saatava pienten
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kustannustehokkaiden hankkeiden (KUHA) toteuttamislistan kärkeen. Linjatien kevyen
liikenteen väylän rakentaminen on roikkunut jo monen monta vuotta KUHA-listalla.
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 123
Tuomalan-Pihkaniityn metsästä seudullinen ulkoilualue, aloite
TUUDno-2020-2657
Eeva-Liisa Nieminen esitti seuraavan Tuusulan vihreän valtuustoryhmän aloitteen:
Väestömäärän kasvaessa on kuntien huolehdittava riittävistä liikunta- ja
virkistysmahdollisuuksista. Keski-Uudenmaan alueella on vielä jäljellä ulkoilukäytössä
suosittuja metsiä ja on tärkeää valita niistä keskeisimmät palvelemaan tätä tarvetta
jatkossakin.
Tuomalan-Pihkaniityn metsä on yksi tällainen alue Keravan ja Tuusulan rajalla. Metsän
läpimitta on vajaat kaksi kilometriä ja se jakautuu yksityisille ja kunnallisille
maanomistajille. Alueen keskellä sijaitsevasta Tuomalan suosta osa on
luonnonsuojelualuetta.
Tuomalan-Pihkaniityn metsä on lähialueen suurin yhtenäinen metsäalue, joka ulottuu
Tuusulan Rantatien tuntumaan. Keravan puolella metsä jatkuu vihersormina lähes
Keravan keskustaan saakka.
Yksityisille maanomistajille omilla metsäalueilla saattaa olla monia erilaisia arvoja.
Alueiden historian, tunnesiteiden ja metsänhoidon tarjoamien taloudellisten arvojen
merkitys on hyvä ymmärtää. Kun asutaan tiiviisti rakennetulla seudulla, on kuitenkin
pohdittava, miten arvokkaat maa-alueet palvelisivat parhaiten kaikkien asukkaiden
etua.
Keskeisen sijaintinsa vuoksi Tuomalan-Pihkaniityn metsä olisi tärkeää määrittää
ensisijaisesti luonnonsuojelua ja ulkoilua palvelevaksi alueeksi. Se rinnastuisi
käyttötavoiltaan esimerkiksi Espoon, Vihdin ja Kirkkonummen rajoilla sijaitsevaan,
todella suosittuun Nuuksion kansallispuistoon. Myös Nuuksiossa maan omistuspohja
oli alun perin moninainen, ja sinne suunniteltiin rakentamista ja hakkuita. Nyt se on
kuitenkin yksi maamme suosituimmista ulkoilualueista.
Tuomalan-Pihkaniityn metsä ei ole iso, joten sen reunoja ei kannata nakertaa edes
vähäisellä rakentamisella. Metsän luonnontilaisuutta olisi tarpeen vaalia nykyistä
paremmin, sillä tällä hetkellä hakkuut sekä paikoin hyvin leveiksi ja tiheiksi
laajentuneet polut rasittavat alueen luontoa ja heikentävät sen virkistysarvoa.
Ongelman voisi ratkaista suojelemalla alueen luonnon hakkuilta ja rakentamalla
pienimuotoista retkeilyinfrastruktuuria.
Keravan juna-aseman tuntumasta voisi lähteä merkitty reitti kohti Rantatietä. Tämä
toisi lähimatkailevaa asiakasvirtaa Rantatien museoihin. Suon halki tai ympäri voisi
kiertää pitkospuut ja sopiva kohta löytyisi varmasti myös nuotiopaikalle. Merkityt ja
huolletut polut turvaisivat maapohjan säilymistä liialta tallomiselta.
Sekä Kerava että Tuusula hyötyisivät yhteisestä virkistysalueesta monella tavalla. Sen
perustaminen toisi hyvinvointia niin luonnolle, alueen asukkaille kuin alueella
vieraileville.
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Keravan ja Tuusulan vihreät valtuustoryhmät esittävät, että Keravan kaupunki ja
Tuusulan kunta ryhtyvät yhteistyössä selvittämään, miten Tuomalan-Pihkaniityn
metsästä saataisiin luotua luonnonsuojelua ja ulkoilua parhaiten palveleva alue.
Tämä aloite jätetään samansisältöisenä molempien kuntien valtuustoissa 9.11.2020.
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 124
Maankaatopaikka Etelä-Tuusulaan, aloite
TUUDno-2020-2658
Tommi Partanen teki seuraavan usean valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:
Rakentamisen yhteydessä joudutaan lähes poikkeuksetta suorittamaan kaivuutöitä,
joista jääville maamassoille ei löydy loppusijoituspaikkaa Etelä-Tuusulasta. Sopimus
Tuusulan maamassojen vastaanotosta Vantaan kaupungin Kulomäen
maankaatopaikalle loppui jo vuosia sitten, eikä vastaavaa paikkaa sen jälkeen ole ollut.
Tästä johtuen kaivuumassoja ajetaan ympäri uuttamaata sijaitseville
maankaatopaikoille, lisäten näin myös ympäristökuormitusta.
Lähivuosina on odotettavissa lisääntyvää asunto- ja työpaikkarakentamista runsaan
kaavoituksen johdosta, mikäli onnistumme luomaan vetovoimatekijöitä kuntaamrne.
Kunnalla olisi mahdollisuus saada kaivattuja lisätuloja maankaatomaksujen
muodossa, etenkin jos maamassoja otettaisiin vastaan myös muiden kaupunkien
ja kuntien alueilla sijaitsevilta työmailta.
Mikäli kunnan omistamilta maa-alueilta ei tarkoituksenmukaista aluetta löydy, tulee
kunnan puoltaa vahvasti yksityisten toimijoitten hakemuksia kyseiseen
toimintaan Tuusulan eteläisillä alueilla.
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 125
Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan kylien lähikoulujen säilyttäminen, aloite
TUUDno-2020-2659
Kati Lepojärvi teki Linjamäen koulun vanhemmat ry, Tuomalan kyläkoulun tuki ry ja
Nahkelan koti-kouluyhdistys ry:n puolesta seuraavan valtuustoaloitteen:
Kattava kouluverkko ja hyvä opetuksen laatu ovat olleet yksi Tuusulan
menestystekijöistä. On Tuusulan kunnan vetovoimatekijä, että meillä on tarjota
lähikoulu joka alueelle. Uudenlaisen etätyön aikakaudella lähikoulut ovat resurssi,
jonka arvo kasvaa yhä useamman lapsiperheen muuttaessa pois suurista keskuksista.
Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa riskeerata mainettamme lapsiystävällisenä kuntana
lakkauttamalla joiltain Tuusulan alueilta koulupalvelut kokonaan, sekä suosia
heikompia vaihtoehtoja lasten koulumatkojen turvallisuuden hinnalla.
Valtuustolle esitellyssä kouluverkon kehityssuunnitelmassa pyritään myös
maalaamaan kuva vaihtoehdottomuudesta lähikoulujen lopettamisen suhteen, ja
kerätystä materiaalista sekä tilastoista on nostettu esille lähinnä sitä tukevia osia.
Aloitteessamme pyrimme oikaisemaan tätä valittua käsittelytapaa, sekä
evausprosessin aikana ylläpidetyn kysymyksenasettelun aiheuttamaa vinoumaa
itsessään.
Linjamäen koulu
Linjamäen koulu on kulttuurihistoriallisesti arvokas, yli 100-vuotias lisäsiivellä
laajennettu hirsirakennus, jonka purkamista ei olisi syytä harkita kevyin perustein.
Koulun sisäilman laatuun tartuttiin sekä investoimalla koneelliseen ilmanvaihtoon että
hyvin yksinkertaisesti: siivoamalla. Rakennuksen kunto on edelleen hyvä, ja toisin kuin
ennakkovaitusten arvioinnin koosteessa väitetään, koululla on myös tilaa kasvaa. Yksi
luokkatila rakennuksen lisäsiiven ei ole vakituisessa opetuskäytössä, kuten ei
myöskään käsityöluokka. Kouluverkon kehittämiseksi voitaisiin Linjamäen
vajaakäytöllä olevia tiloja käyttää hyödyksi sekä sinne suunnatulle suuremmalle
oppilasmäärälle, että uusille kehityshankkeille, jotka hyödyntäisivät koulun vahvuuksia
eli rauhallisuutta ja lähiluontoa.
Tilastoissa nähtyyn Linjamäessä aloittavien uusien oppilaiden määrän laskuun on
merkittävästi vaikuttanut iltapäiväkerhokyydityksen puuttuminen. Kyyditys saatiin
vihdoin järjestettyä tämän vuoden alusta, mutta sen vaikutus uusien oppilaiden
kouluvalintoihin näkyy vasta ensi vuoden tammikuusta lähtien. Myöskään
kouluvalinnoissa ajankohtaista tietoa Linjamäen koulusta ei ole ollut saatavilla
Tuusulan kunnan verkkosivuilla olleen virheen vuoksi vuosiin, joka sekin tilanne
korjattiin vasta tänä vuonna. Pidemmässä juoksussa Linjamäen oppilasmääriä on
vähentänyt Kellokosken koulun ryhmäkokojen tasaaminen edellisen koulujohdon
aikakaudella. Kotinsa sijainnin puolesta siis Linjamäkeen sopineita ja lopulta heidän
sisaruksiaan on osoitettu ensisijaisesti Kellokosken kouluun. Annettujen lupausten
mukaan tämän ei kuitenkaan pitäisi enää jatkua nykyisen koulu- ja sivistystoimen
johdon aikana.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

120 (126)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Linjamäen lakkauttamisesta kaavailtujen säästöjen myös huomattiin perustuvan
osittain niihin viime vuosina koholla olleisiin kuluihin, joiden vaikutusajaksi arvioitiin
luvattu 10 vuoden jatkoaika.
Evausprosessin osalta Linjamäessä asuvien vanhempien huoli lastensa koulumatkan
turvallisuudesta vaikuttaa aliarvioidulta. Monelle oppilaalle matka Kellokosken
kouluun jäisi alle viiden kilometrin, joten kuljetusta ei saada, mutta osa tuosta
matkasta jouduttaisiin kulkemaan autoteiden pientareita pitkin. Eron käsityksissä
koulumatkan turvallisuudesta voi selittää se, ettei Linjatien pohjoispäätä ja
Niittykulmantien länsipäätä ole saatu mukaan vaarallisten tieosuuksien luetteloon
vanhempien pyynnöistä huolimatta. Ensimmäinen on erittäin mäkinen ja
jälkimmäinen erittäin mutkainen, joten näkyvyys on huono. On syytä huomioida, että
muutamakin vakava liikenneonnettomuus voi lopulta johtaa sairaus- ja sosiaalikulujen
muodossa jopa suurempiin taloudellisiin menetyksiin kuin mitä Linjamäen koulun
lopettamisella toivotaan saavutettavan.
Tuomalan koulu
Tuomalan koulu ei ole vain lasten ja vanhempien arjen sujuvuuden ja elämänlaadun
ehdoton edellytys. Koulu on myös historiallisen kylän sydän, johon kyläläiset
kokoontuvat harrastamaan ja viettämään juhlia. Koulun piha on lasten suosima
leikkikenttä, joka alueelta puuttuisi kokonaan, ellei koulua olisi. Koulu on alueen
yhteisöllisyyden keskeisin tekijä.
Suurille koulu keskuksille on oltava vaihtoehtoja. Ala-asteen tulisi aina olla lähellä,
realistisen pyöräilymatkan päässä oleva koulu. Tuomalan koulun toiminta perustuu
yhteisölliseen, tieteeseen nojaavaan hyvinvointipedagogiikkaan yhdistäen koululaisten
lisäksi myös heidän perheitään ja koko kylää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
tekemah kyselyn mukaan lapset viihtyvat merkittavasti keskimaäraistäparemmin
Tuomalan koulussa verrattuna koko Tuusulaan ja koko maahan. (THL 2019)
Tuomalan koulun oppilasmäärän ei ennusteta laskevan. Kotikuntakorvaukset tuovat
kunnalle tuloja- ja koulun sulkemisen myötä kotikuntakorvauksia jouduttaisiin
maksamaan muille kunnille oppilaiden hakeutuessa Kirkonkylän koulua lähempänä
oleviin kouluihin Järvenpään puolelle. Pieni lähikoulu on myös kuntaan muuttamista
harkitsevalle tärkeä vetovoimatekijä ja vaikuttaa kunnan imagoon positiivisesti.
Lähikoulun merkitys lapsille on suuri. Yli neljän kilometrin päässä sijaitseva koulu
merkitsisi itsenäisen koulumatkan sijaan kyyditysten tarvetta. Kunnan lisääntyvät
kyyditys kustannukset söisivät osan muutenkin kyseenalaisista säästöistä.
Vanhemmat kyyditsisivät lapsiaan kouluun ja takaisin, mikä ei ole kestävän kehityksen
tavoitteiden mukaista. Omatoimisen, itsenäisyyttä kasvattavan ja arkiliikuntaa lisäävän
kävellen tai pyörällä tehdyn koulumatkan sijaan lapset odottelisivat kyytejä, ja heidän
koulu päivänsä pituus kasvaisi merkittävästi, mikä heikentäisi mahdollisuuksia
harrastamiseen ja vähentäisi liikkumista.
Tuomalan koulu on sisäilmaltaan terve. Tilat ovat toimivat ja riittävät. Rakennuksen
lämmitykseen on investoitu liittämällä se kaukolämpöverkkoon, ja tieto- ja
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viestintätekniikkaa on kehitetty.
Konsulttien on kyettävä ehdottamaan parannuksia vaikuttaakseen tehokkaalta.
Laskelmia voi tehdä perustuen lukuihin, kuten sisäisiin vuokriin, joiden perusteita on
vaikea hahmottaa, ja perustella, mutta joiden avulla pystytään esittämään, että suuria
säästöjä olisi saavutettavissa pienten koulujen sulkemisella. On kuitenkin todettu, että
näin ei ole.
Esitettyihin lukuihin, kuten yliarvioituun korjausvelkaan ja sisäiseen vuokraan, on syytä
suhtautua harkitsevasti.
Miksi sulkea toimiva, tehokas, laadukas yksikkö, jonka merkitys oppilaille ja koko
alueelle on korvaamaton, kun sulkemisella ei edes saavuteta merkittäviä säästöjä,
mutta kylläkin heikennetään merkittävästi koko yhteisön hyvinvointia, elämänlaatua,
ja Tuusulan kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana? Olisi myös hyvä selvittää
Järvenpään kanssa mahdollisuutta samankaltaiseen yhteistyösopimukseen, mitä
Tuusulalla on Mäntsälän kanssa Kellokosken yläkoulun osalta.
Nahkelan koulu
Nahkelan koulu on suhteellisen uusi (rak. v. 2005) ja se on erinomaisessa kunnossa
eikä sinne ole lähivuosina tarvetta suurille investoinneille. Nahkelan koulu on
sisäilmaltaan puhdas. Koulua on voitu ja voidaan edelleen käyttää väistötilana
huonosta sisäilmasta kärsivien koulujen oppilaille. Nahkelan koulu on tieto- ja
viestintäteknisten laitteiden osalta hyvin varusteltu ja taitoaineiden opetustilat ovat
ajanmukaiset. Nahkelan koulussa on myös väestönsuoja.
Meneillään olevan valtuustokauden pormestariohjelmaa on kirjattu seuraavasti: "
Kouluverkon osalta ei ole välittömiä muutostarpeita. Alakoulujen tulee olla lähikouluja
ja sen vuoksi niitä ei vaalikauden aikana suljeta. Poikkeuksena mahdolliset
sisäilmaongelmat tai oppilasmäärän merkittävä lasku. Siksi kriteereiksi laaditaan
oppilasmäärään ja koulukiinteistöjen kuntoon liittyvät periaatteet." Nahkelan koulun
oppilasmäärä on pysynyt vakaana viimeiset lähes 10 vuotta, ja koulu kiinteistö on
erinomaisessa kunnossa.
Nahkelan koulun tulokset ovat olleet erinomaisia Tuusulan kunnan
viihtyvyyskyselyissä. Nahkelan koulun piha-alue toimii lasten, nuorten ja aikuisten
kohtaamispaikkana sekä lähialueen ainoana liikunta- ja harrastuspaikkana. Nahkelan
koti-kouluyhdistys Ry ja kyläyhteisö ovat aktiivisia. Nahkelan koulu tekee yhteistyötä
muiden koulujen kanssa ja sen opetusmenetelmät ovat nykyaikaiset laaja-alaisine
oppimiskokonaisuuksineen. Nahkelan koulun liikuntasali on iltakäyttäjien aktiivisessa
käytössä joka arki-ilta ja viikonloppuisinkin.
Nahkelassa lähikoulun lakkautus tarkoittaisi 30-45 kuljetusoppilasta lisää. Tämä
tarkoittaa n. 30 000 - 45 000 euroa lisäkuluja. Vaikka koululainen saisi kuljetuksen
koululle, niin kuljetusoppilaana oleminen on aikatauluihin sidottua arkea eikä ole
mahdollista ainakaan ilman lisäjärjestelyjä jäädä esim. koulun jälkeen koulun pihalle
leikkimään kavereiden kanssa.
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Nahkelan koulun oppilaskohtainen kustannus on suunnilleen kunnan keskitasoa.
Oppilas vie keskimääräisen kustannuksen keskimäärin vastaanottavaan kouluun. Kun
tähän lisätään vielä lisääntyvät kuljetuskustannukset, ei koulun lakkautuksesta tulisi
todellisia säästöjä.
Aloitteemme
Tuusulan kunnan kouluverkon tilaa ja Linjamäen, Tuomalan ja Nahkelan lähi koulujen
kuntoa selviteltiin viimeksi vain joitakin vuosia sitten, ja sen perusteella välitöntä
korjaustarvetta vailla oleville koulujen toimintaa päätettiin jatkaa. Lupauksesta
helpottuneena kouluihin tehtiin investointeja oppimisympäristön parantamiseksi
luvatulle ajalle. Koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten säästötoimien alla
kelkka on kuitenkin kääntynyt, eikä hyvinvoinnin kääntäminen lyhyen tähtäimen
rahoitusongelmaksi ei ole mielestämme perusteltua.
Lähikoulujen lakkauttamisen perusteeksi on esitetty erittäin pitkän aikavälin
oppilasmääräennusteita. Erittäin pitkän aikavälin tilastot ovat hyödyllisiä ohjenuoria,
mutta niiden hyväksyminen täysin kritiikittä ei myöskään voi olla ainoa peruste
mittaville muutoksille. Säästettävien kulujen perusteluina taas on käytetty osin juuri
niitä investointeja, jotka tehtiin pidennetyn toiminta-ajan turvaamiseksi. Emme
myöskään usko kehityssuunnitelman esittämien säästöjen korjausveloissa,
rakennusten jälleenkäyttöarvon hinnan, myynnin tai tontittamisen arvioidun tuoton
olevan realistinen.
Lähikoulujen osalta kehittämissuunnitelmaan ei ole sisällytetty lainkaan näiden
koulujen toimintaa edistäviä toimenpiteitä, jonka sijaan olisi suotavampaa nähdä
lähikoulut voimavaroina niiden erityisvahvuudet huomioon ottaen.
Pääkaupunkiseudulla luonto- ja lähiympäristöarvoiset oppilaitokset nähdään
kehityksen kärkihankkeina, mutta Tuusulan kunta sitä vastoin ei vaikuta huomaavan
oman lähiympäristönsä mahdollisuuksia houkutella uusia lapsiperheitä alueille,
jollaisia ei voida rakentaa tilaustyönä. Kehittämissuunnitelmassa asia kärjistetään ja
esitetään, että resurssien pienentyessä olosuhteet vain kurjistuvat. Tämä valittu
lähestymiskulma on näkynyt varsinkin ennakkovaikutusten arvioinnin prosessin
kiireellisyydessä ja puutteellisuudessa. Järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa
kuntalaisten puheenvuoroille oli varattu selvästi liian vähän aikaa, eikä alkuperäistä
kysymyksenasettelua itsessään suostuttu missään vaiheessa kyseenalaistamaan,
vaikka sitä jatkuvasti yritettiin tuoda esille. Erityisen silmiinpistävää evausprosessissa
oli valinta nostaa esille avoimista vastauksista vain muutamia erillisiä lauseita ja
painottaa tilattua kysymyksenasettelua sen sijaan. Tässä laadullisen
tutkimusasetelman valitseminen määrällisen sijaan olisi tarjonnut huomattavaa
lisäarvoa. Mikäli tilanne kuitenkin saadaan korjatuksi, on valtuutettujen syytä tutustua
kuntalaisten arvioihin omakätisesti materiaalin tultua heidän nähtäväkseen.
Tosiasiassa, lähikoulujen edustajien toiveissa ei ole pitää kiinni kynsin hampain
saavutetusta asemastaan, vaan olla mahdollistajina yhä laajenevien yhteiskunnan
tarpeiden ja mahdollisuuksien verkostossa. Kaikki sulkemisuhan alla olevat lähikoulut
yhdistettynä ympärillään olevaan kyläänsä voivat tarjota oppimisympäristöinä
palveluita, joita suunniteltavat massakampukset eivät pysty toteuttamaan. Edustajat
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toivovat ensisijaisesti toiminnan kehittämistä lähikoulun omien vahvuuksiensa varaan
sekä oppilasmäärien että tilojen käytön lisäämistä yhteistyössä muiden
kouluverkoston yksiköiden kanssa ja uusia hankkeita oppilaiden hyvinvoinnin,
tutkimuksen ja ympäristövaikutusten saralla.
Oppilasmääräennusteiden perusteeksi kerätyt tilastot ja tutkimukset perustuvat
pääosin tietoon ja metodologioihin ajalta ennen Covid-19 pandemian puhkeamista.
Koronaepidemian myötä yhteiskunnallinen käsitys etätyön mahdollisuuksista on
kuitenkin yhdessä suuressa harppauksessa valtavasti muuttunut. Trendi ei tue
kehityssuunnitelman arvioinnin luotettavuutta niiden perheiden lukumäärästä, jotka
näkevät mahdollisuuksiensa joukossa muuttamisen maaseutumaiseen ympäristöön
perheen perustamiseksi pääkaupunkiseudun kehyskunnissa. Oman strategiansakin
periaatteiden vuoksi olisi tässä tilanteessa viisaampaa odottaa ensin yhteiskunnan
kehysten asettumista uusiin uomiinsa. Vasta vuosia suurten yhteiskunnallisten
muutosten jälkeen voidaan niinkin suurista linjoista kuin kehyskuntiin tapahtuvasta
sisäänmuutosta tehdä perusteltavasti luotettavaan tietoon pohjautuvia päätöksiä.
Uskomme, että lähikoulujen palvelualueet tulevat olemaan yhä merkittävämmässä
asemassa Tuusulan kehittymisessä monipuolisemmaksi ja houkuttelevammaksi
kohteeksi uusille lapsiperheille. Lähikouluja ei ole syytä lakkauttaa, vaan nähdä niiden
jatkuva toiminta voimavarana Tuusulan kasvulle ja hyvinvoinnille kaikilla sen alueilla.
Kerran purettuina ja tonttimaaksi myytyinä niiden suuria mahdollisuuksia
asukasrakenteen kehittämiseksi ei vain ole mahdollista saada enää koskaan takaisin.
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§95, §96, §98, §100, §101, §102, §103, §104, §105
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
§93, §94, §97, §99, §106, §107, §108, §109, §110, §111, §112, §113, §114, §115, §116,
§117, §118, §119, §120, §121, §122, §123, §124, §125
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

