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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.10.2020
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§ 75
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu
kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset
Keski-Uusimaa -lehdissä.
Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla
olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.
Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:
Jukka Ahlgren
Petra Kela
Taina Ketvel
Todettin, että
Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
Petra Kelan tilalla on Sosiaalidemokraattien 1. varavaltuutettu Elina Väänänen
Taina Ketvelin tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen
Ehdotus
Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 76
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Päivö Kuusisto ja Elisa Laitila.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 432,25.09.2017
Kuntakehityslautakunta, § 134,12.12.2018
Kuntakehityslautakunta, § 4,09.01.2019
Kunnanhallitus, § 10,14.01.2019
Kuntakehityslautakunta, § 83,12.06.2019
Kunnanhallitus, § 262,17.06.2019
Kunnanhallitus, § 283,26.06.2019
Valtuusto, § 109,02.09.2019
Tekninen lautakunta, § 101,15.09.2020
Kuntakehityslautakunta, § 95,16.09.2020
Kunnanhallitus, § 345,21.09.2020
Valtuusto, § 77, 05.10.2020
§ 77
Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen
suunnitelma 2019
TUUDno-2017-808
Kunnanhallitus, 25.09.2017, § 432
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Tuusulan kuntaa pyydetään 13.10.2017 mennessä nimeämään viisi (5)
luottamushenkilöä osallistumaan Helsingin seudun maankäyttöä, asumista ja
liikennettä käsittelevään MAL 2019 -suunnitteluun.
MAL 2019 on Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen maankäytön, asumisen ja
liikenteen suunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää
vuosina 2019-2050 . Suunnitelman pohjalta solmitaan seuraava MAL-sopimus valtion
kanssa.
Helsingin seudun 14 kunnan päätöksentekijät (HSYK, HSL:n hallitus, KUUMA-
johtokunta) päättävät MAL 2019-suunnittelun lähtökohdista loppuvuodesta 2017,
lausunnoille lähetettävän suunnitelmaluonnoksen sisällöstä syyskaudella 2018 sekä
lopulta varsinaisesta suunnitelmasta keväällä 2019.
MAL-yhteyshenkilöillä on tärkeä osuus MAL 2019 suunnittelussa. He osallistuvat
tiiviisti MAL 2019 prosessiin ja toimivat viestinvälittäjinä muiden luottamushenkilöiden
suuntaan suunnittelun monipuolisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi.
Nimettyjen luottamushenkilöiden lisäksi prosessiin osallistuvat Helsingin seudun
yhteistyökokouksen HSYK, HSL:n hallituksen ja KUUMA-johtokunnan jäsenet.
Ensimmäinen MAL-yhteyshenkilöille tarkoitettu vuorovaikutustilaisuus on seudun
luottamushenkilöille suunnattu seminaari 9.11.2017. Seminaarikutsu on liitteenä.
Em. seminaari on osa MAL 2019 valmistelua. Muita osallistumismahdollisuuksia ovat
esim. kevätkaudella 2018 toteutettava kyselytutkimus (MAL-barometri) ja
keskustelutilaisuuksiin osallistuminen. Seuraava MAL-seminaari pidetään syksyllä
2018.
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Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää
nimetä viisi (5) edustajaa osallistumaan MAL 2019-suunnitteluun.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
nimetä edustajikseen MAL 2019 -suunnitteluun Mika Mäki-Kuhnan, Ruut
Sjöblomin, Arto Lindbergin, Jussi Salosen ja Kati Lepojärven.

Kuntakehityslautakunta, 12.12.2018, § 134
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Lindström
henna.lindstrom@tuusula.fi
yleiskaavasuunnittelija
Liitteet

1 MAL 2019 suunnitelmaluonnos
2 MAL2019 luonnos kalvot KKL 12.12.2018
3 KUUMA-johtokunnan lausunto MAL 2019 -luonnoksesta KKL 12.12.2018
Luonnos Helsingin seudun 14 kunnan (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää,
Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja
Sipoo) MAL 2019 –suunnitelmasta on valmistunut. MAL 2019 on maankäytön,
asumisen ja liikenteen strateginen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua
kokonaisuutena pitäisi kehittää vuosina 2019–2050. Suunnitelmassa on erityisesti
kiinnitetty huomiota maankäytön, asumisen ja liikenteen entistä tiiviimpään
yhtäaikaiseen tarkasteluun, vaikutusten arviointiin ja laajaan sidosryhmien
vuoropuheluun. Suunnitelmakokonaisuus kattaa myös lakisääteisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman. Vaikutusten arviointi puolestaan täyttää SOVA-lain
(laki viranomaisten ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 200/2005)
vaatimukset ja arviointia on tehty liikenteen lisäksi maankäytön ja asumisen
keskeisistä teemoista. Arviointi on ohjannut suunnitelmaratkaisujen valintaa.
MAL 2019 -suunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet sekä tavoitetasot hyväksyttiin HSL:n
hallituksessa 13.2.2018, KUUMA-johtokunnassa 14.3.2018 sekä Helsingin seudun
yhteistyökokouksessa HSYK:issä 24.4.2018. Suunnitelmassa tavoitellaan
vähäpäästöistä, houkuttelevaa, elinvoimaista ja hyvinvoivaa seutua. Velvoittavaksi
tavoitetasoksi hyväksyttiin, että liikenteen kasvihuonekaasujen päästövähennys on
vähintään 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Suunnitelman pääsisältö on:
Seudun kasvu ohjataan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikenteen
kannalta kilpailukykyisille alueille
Seudulle rakennetaan vuosittain n. 16 500 uutta asuntoa ja asuntokannan sekä
elinympäristön laadusta huolehditaan
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Raideliikenteeseen ja pyöräliikenteeseen osoitetaan vahvat panostukset,
tieliikennettä kehitetään tavara- ja joukkoliikennelähtöisesti
Päästöjä vähennetään useilla liikennesuoritetta pienentävillä keinoilla, mm.
tiemaksuilla sekä ajoneuvokantaa energiatehokkaammaksi ja
hiilineutraalimmaksi uudistaen.
Suunnitelmassa on osoitettu konkreettiset toimet, joilla tavoitteisiin päästään 2030
mennessä. Näitä ovat muun muassa seudullisesti määritellyt maankäytön ensisijaiset
kehittämisvyöhykkeet, kuntakohtaiset asuntorakentamisennusteet ja
asemakaavatavoitteet sekä ennen vuotta 2030 aloitettavat liikennehankkeet ja -
toimenpiteet. Liikenteen CO2-päästövähennystavoite (50 %) saavutetaan, kun kaikki
suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutuvat riittävällä voimakkuudella. Tehokkain
yksittäinen keino vähentää moottoriajoneuvoliikennesuoritetta ja sen aiheuttamia
päästöjä on tiemaksu eli ajoneuvoliikenteen hinnoittelu, joka sisältyy MAL 2019 –
suunnitelmaan. Myös sähkö- ja vähäpäästöisten autojen määrän voimakas kasvu on
merkittävä keino liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.
Suunnitelmassa tarkastellaan myös pidemmän aikavälin kehitystä vuodesta 2030
eteenpäin, vuoteen 2050. MAL 2019 –suunnitelman maankäytön tavoitevuosi on 2050.
Näin kauas ulottuva suunnittelu on kuitenkin epävarmempaa ja epätarkempaa.
Maankäyttö perustuu vuoden 2030 jälkeenkin vahvasti nykyrakenteeseen –
ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille ja asemanseuduille. Kasvu edellyttänee myös
uusia avauksia, mikäli alueen edellytyksenä olevasta liikenneinvestoinnista on sitova
päätös. Liikenteen ja asumisen toimenpiteet suunnitellaan tarkemmin vuoteen 2030
asti, mutta varaudutaan myös tätä pidempään ajanjaksoon. MAL 2019 –suunnitelman
tavoitteena vuodesta 2030 eteenpäin on mm. että Helsingin seutu on hiilineutraali
vuoteen 2050 mennessä.
Keväällä 2019 valmistuvan MAL 2019 -suunnitelman pohjalta valmistellaan ja
neuvotellaan MAL-sopimus 2020–2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken. MAL-
suunnitelman ja sopimuksen toteutusta ja vaikutuksia tullaan seuraamaan vuosittain.
MAL 2019 –suunnitelmaluonnos Tuusulan osalta
Maankäyttö
MAL-suunnitelmassa on määritelty seudullisesti ensisijaiset kehittämisvyöhykkeet,
joille on tavoitteena sijoittaa vähintään 90 % seudun asuntotuotannosta. Vyöhykkeet
perustuvat olemassa olevaa rakennetta täydentäviin, saavutettavuudeltaan hyviin
alueisiin. Tuusulassa ensisijaista kehittämisvyöhykettä on osoitettu Hyrylässä
Tuusulanväylä – Järvenpääntie – Tuusulantien ympäristöön. Alue pitää sisällään
Riihikallion, Lahelanpellon, kirkonkylä / Mikkola –alueen. Jokelaan on osoitettu
asemanympäristö sisältäen Kartanon alueet, Peltokaaren, Lepolan ja Kolsan.
Kellokoskelle on merkitty keskusta-alue. Ristikytöön on merkitty uuteen
liikenneinvestointiin kytkeytyvä ensisijainen vyöhyke.
Asemakaavatarve asuntotuotannolle on 41 580 k-m2 vuosittain. Kuluvalla

sopimuskaudella 2016–2019 asemakaavavelvoite on ollut 106 500 k-m2 vuosittain.
Asemakaavavarannon puutteen vuoksi on kuluvalla kaudella suuri kaavavelvoite.
Asumisen kaavavarantoa on saatu hyvin kasvatettua ja kaavatarve onkin laskenut
aikaisemmalle, muiden Kuuma-kuntien kanssa yhteiselle tasolle.
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Asuminen
Asuntotuotantotavoite on 462 asuntoa vuodessa, joista kohtuuhintaista 92.
Kokonaisuudessaan vuosina 2020 – 2023 tavoite on toteuttaa 1 848 asuntoa, joista
kohtuuhintaista 370. Kunta on itse ilmoittanut asuntorakentamisen ennusteen 2018 –
2029. Kuluvalla sopimuskaudella asuntotuotantotavoite on ollut 420 asuntoa
vuosittain.
Liikenne
Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty liikennehankkeet vuoteen 2030. Tuusulan osalta
Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteytenä on osoitettu Järvenpää – kantatie 45
(Hämeentie) –yhteys, lisäksi Kehä IV –tason yhteyden (mt 152) suunnitteluvalmiutta
edistetään. Suunnitelmassa on myös pääradan 1. ja 2. vaiheet. Lisäksi
investointihankkeina on esitetty mm. liikenneinfran pienet parantamishankkeet
(KUHA), pyöräliikenteen pääverkko, pääväylien liikenteenhallinta, liityntäpysäköinti ja
meluntorjunta.
Joukkoliikenteen runkoverkon vuoden 2030 kartassa Tuusulan osalta korostuvat
pääradan ja oikoradan käytävät. Linja-autoliikenteen osalta Tuusulanväylä (kt 45) –
Järvenpääntie (mt 145) – Tuusulantie (mt 11610, yhteys Keravalle) on osoitettu ”muu
tärkeä seudullinen yhteys” –merkinnällä kuten myös Järvenpääntie (mt 145) –
Järvenpään keskusta – Pohjoisväylä/Vanha valtatie (mt 1456, yhteys Mäntsälään)
(suunnitelmaluonnoksen kuva 15, s.31.). Kehysalueen keskeisiä seudullisia
joukkoliikenneyhteyksiä 2030 kuvaavassa kartassa Hyrylä on osoitettu isona
keskuksena / vaihtopisteenä, josta yhteys Helsinkiin kt 45 käytävässä toteutetaan
ensisijaisesti liityntänä Kehäradan asemille (kuva 16). Jokelaan on merkitty tarve lisätä
maantasopysäköintiä aseman yhteyteen (kuva 17).
Seudullisina pyöräliikenteen yhteyksinä on osoitettu mm. Tuusulan taajamien välisten
maantieyhteyksien pyörätiet – joista Jokelantien-Eriksnäsintien pyörätietä ei vielä ole
toteutettu, yhteydet Hyrylän ja Järvenpään suunnasta Keravalle, yhteys Hyrylästä
Nurmijärven kirkonkylälle ja reitti Tuusulanjärven ympäri (kuva 20).
Liikennehankkeina vuoden 2030 jälkeen ovat mm. lentorata ja uudet asemat
pääradalla (Ristikytö) maankäytön edellytysten täyttyessä.
Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty seuraava Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien
parantamisen kehittämispolku:
• Järvenpää - Kantatie 45 –yhteys, toteutus ennen vuotta 2030
• Kehä IV (mt 152)-pohjoinen linjaus, toteutus välille kt45-vt3 vuoden 2030 jälkeen,
mutta suunnitteluvalmiuden edistäminen ennen vuotta 2030 ja toteutus vaiheittain
maankäytön ja rahoituksen edellytysten täyttyessä
• Varautuminen itäisen radanvarsitien ja Hyvinkään itäisen ohikulkutien
toteuttamiseen (pääosin maankäytön kehittämisen tarpeisiin, toteutus vaiheittain)
Aineisto löytyy HSL:n verkkosivuilta osoitteesta https://www.hsl.fi/mal/mal-2019.
Aineisto sisältää MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksen, toimenpidekortit ja vaikutusten
arviointiselostuksen luonnoksen. Sivuilla on myös kalvosarja ja linkki
karttasovellukseen.
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Lisätietoja:
liikenne Jukka-Matti Laakso p. 040 314 3569 , asuminen Outi Hämäläinen p. 040 314
3030, maankäyttö Henna Lindström p. 040 314 3513
Ehdotus
Esittelijä: Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
antaa MAL 2019 - suunnitelmaluonnoksesta seuraavan lausunnon:
Tuusulan lausunto MAL 2019 –suunnitelmaluonnoksesta
Lausuntopyynnössä on pyydetty ottamaan kantaa erityisesti alla oleviin kysymyksiin.
KUUMA on (14.11.2018) on lausunut MAL-suunnitelmasta koko KUUMA-seudun
osalta. Tuusulan kunta lausuu suunnitelmasta oman kuntansa näkökulmasta:
1.1. Muodostaako suunnitelma seudullisesti toimivan ja yhteen sovitetun maankäytön,
asumisen ja liikenteen kehittämisen kokonaisuuden?
MAL-suunnitelman valmistelu yhtenä dokumenttina on aikaisempia kolmea
suunnitelmaa (maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja
liikennejärjestelmäsuunnitelma) selkeämpi kokonaisuus. Maankäyttö, asuminen ja
liikenne liittyvät saumattomasti toisiinsa, jolloin niiden käsitteleminen samassa
suunnitelmassa on luontevaa. Näin saadaan muodostettua selkeämmin hahmotettava
kokonaisnäkemys seudun kehittymisestä.
Maankäytön ja asumisen osalta suunnitelma on sovitettu onnistuneesti yhteen, mutta
liikenteen osalta, mm. tiemaksujen sisältyessä suunnitelmaan, suunnitelma herättää
epävarmuutta suunnitelman kuntakohtaisten tai seutua koskevien vaikutusten osalta.
Suunnitelmassa esitetään kattavasti keinoja tavoitteiden täyttämiseksi. Tuusula yhtyy
KUUMA-kuntien lausuntoon siitä, että suunnitelmassa pitäisi nostaa kuitenkin
vahvemmin esille seuraavien neljän vuoden aikana tärkeimmät toimenpiteet
unohtamatta kuitenkaan muiden toimenpiteiden edistämistä.
1.2. Tukeeko suunnitelma vähäpäästöisen, houkuttelevan, elinvoimaisen ja hyvinvoivan
seudun aikaansaamista ja mitkä ovat suurimmat haasteet tavoitteiden toteuttamiseksi?
Suunnitelman vaikutusarvioinnin perusteella suunnitelma mahdollistaa suurelta osin
sille asetettujen tavoitteiden ja tavoitetasojen saavuttamisen.
Haasteena on se, että tavoitteiden saavuttaminen on osin riippuvainen
toisistaan. Merkittävässä roolissa ovat valtion suora tuki ja tukitoimet sekä seudun
asukkaiden, yritysten ja seudulla liikkuvien valinnat, halu ja kyky toimia kuntien ja
kaupunkien tavoitteiden mukaisesti.
Korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 8.11.2018 Helsingin yleiskaavan
muutamien keskeisten kaupunkibulevardien osalta. Tuusulan kunta yhtyy KUUMA-
kuntien näkemykseen siitä, että tämä siirtää kaupunkibulevardien ja niiden
läheisyyteen tukeutuvan maankäytön mahdollisen toteuttamisen pitkälle
tulevaisuuteen. MAL-suunnitelmassa tulee tarkastella, miten päätös vaikuttaa
väestönkasvun kohdentumiseen seudullisella tasolla ja mitä vaikutuksia sillä on
liikennehankkeiden ajoitukseen.
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1.3. Sisältääkö suunnitelma strategisesti tärkeimmät seudun maankäytön, asumisen ja
liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteet?
Suunnitelma sisältää runsaan joukon toimenpiteitä, jotka suunnitelman valmistelun
perusteella ovat MAL-kokonaisuuden kehittämisen kannalta strategisesti tärkeimpiä.
Tuusula yhtyy KUUMA-kuntien näkemykseen siitä, että pidetään hyvänä uuden
maankäytön sijoittamista kestävästi hyvin saavutettaville alueille ja
täydennysrakentaminen nykyisessä kaupunkirakenteessa. Tällä luodaan edellytyksiä
joukkoliikenteen kehittämiselle KUUMA-kunnissa ja jalankulun ja pyöräilyn
lisäämiselle. Tämä on tärkeää myös CO2 -päästöjen vähentämisen kannalta.
Tuusulan kunta näkee KUUMA-kuntien tapaan, että infra-avustusten kohdentaminen
ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille on perusteltua, mutta suunnitelmassa tulee
nostaa enemmän esiin infra-avustusten merkitystä seudun kestävän kehittämisen
kannalta. Infra-avustusten kohdentaminen myös täydennysrakentamisen alueille
tulee olla mahdollista mukaan lukien uudistava täydennysrakentaminen. Rahoituksen
tasoa tulee lisäksi nostaa. Infra-avustuksilla on merkitystä keskusten kehittämisen ja
vetovoimaisina pitämisen kannalta, mutta myös eriytymiskehityksen estäjänä.
Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää lentokenttään tukeutuvaa Focus –aluetta ja
edistää vahvasti Kehä IV:n (mt 152) toteutusta. Kunta pitää tärkeänä, että
tieliikenneverkkoa kehitettäessä jo jaksolla ennen vuotta 2030 Kehä IV:n suunnittelu
etenee ja väylää saadaan vaiheittain toteutettua.
Tuusulassa Hyrylän keskusta-alue kaksin puolin mt 145:tä (Tuusulanväylä) nykyisen
keskustan ja Rykmentinpuiston osalta ovat maankäytön ensisijaisia alueita, joille
kohdentuu merkittävä osa kunnan alueen asuntotuotannosta vuoteen 2030
mennessä. Ottaen huomioon keskusta-alueen halki kulkevan maantien 145 nykyinen
kuormitus, siitä aiheutuvat haitat sekä väylää ja sen lähialueetta koskevat
tulevaisuuden suunnitelmat ja niiden vaikutukset, kunta ei tule jättämään Hyrylän
itäisen ohikulkutien kokonaisuutta pois Hyrylän ja Keravan välisen alueen maankäytön
ja väyläverkon kehittämissuunnitelmistaan. Kehittyvän keskusta-alueen ohittava väylä
tulee olemaan edellytys alueen mm. liikenneverkon toimivuudelle, taajamaytimen
sekä Koillis-Hyrylän alueen kehittämiselle. Kunta katsoo, että ohikulkutien puuttuvan
osuuden tulee edelleen olla yksi seudun tulevista ajoneuvoliikenteen hankkeista.
Suunnitelmassa on tunnistettu Lentorata vuoden 2030 jälkeen toteutettavaksi
hankkeeksi. Lentorata tulee suunnitella ja toteuttaa myös taajamajunaliikennettä ja
pääkaupunkiseudun paikallisliikennettä palvelevana ratana. Uudelle radalle tulee
toteuttaa asema Hyrylään. Tuusulan kunta katsoo, että kehysalueelta Helsingin
niemelle johtavan väylästön liikennöinnin hidastuessa ja liikkujien määrän noustessa,
Lentoradan hyödyntäminen nopeana taajamajunakäytävänä tulee olemaan
perusteltua ja tarpeellista. Vähäisenkin paikallisliikenteen mahdollistaminen ja
aseman sijoittaminen Hyrylän taajama-alueelle antaa mahdollisuuden tehostaa
maankäyttöä merkittävästi, mikä on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaista.
Lentorata tulee linjata Hyrylän jälkeen siten, että se yhtyy pää- ja oikorataan
Ristikydössä, jonne on mahdollista toteuttaa uusi merkittävä vaihtoasema ja Tuusulan
näkemyksen mukaan vuoden 2040 jälkeen taajamarakennetta.
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Strategiaa tukevaksi toimenpiteeksi suunnitelmassa esitetään seudullista tieliikenteen
hinnoittelua, jonka suunnittelun ja arvioinnin käynnistämiseen sekä tarvittavien
lainsäädännön muutosten valmisteluun ja toteuttamiseen suunnitelmalla haetaan
hyväksyntää. Tuusulan kunta katsoo, että tiemaksujen käyttöön ottamisen
edellytykset voidaan selvittää ja tämän jälkeen tuoda päätettäväksi toimenpiteen jatko
sekä mahdollisten kokeilujen aloittaminen.
Tuusulan kunta katsoo, että tieliikenteen hinnoittelu vaatii tuekseen lisäselvityksiä
toteutustavasta sekä eri toteutustapavaihtoehtojen vaikutuksista ja niiden
kohdentumisesta alueelle. Kunta edellyttää, että ennen tiemaksujärjestelmän
käyttöönotosta päättämistä selvitetään tiemaksujärjestelmän vaikutukset seudun ja
kuntien keskinäiseen vetovoimaan. Lisäksi tulee suunnitella, selvittää ja kuvata
tiemaksujärjestelmällä kerättyjen tuottojen kohdentuminen alueelle sekä periaatteet
tuottojen jakautumisesta alueen sisällä. Yksityiskohtaisuus tulee olla sellaisella tasolla,
ettei hinnoittelun käyttöönottoratkaisua tehtäessä jää tältä osin avoimia kysymyksiä.
Myös ennen käyttöönottopäätöstä kunta edellyttää varmennettua valtion sitoutumista
suunnitelmaluonnokseen kirjattuun periaatteeseen siitä, ettei ajoneuvoliikenteen
hinnoittelu vähennä valtion rahoitusta seudun liikennejärjestelmään. Lisäksi
päätöksentekovaihetta varten järjestelmän suunnittelussa on varmistettava, että
tuottojen jakautuminen seudulla on tasapuolinen niin liikennejärjestelmän kuin
kuntienkin kannalta.
2.1. Onko suunnitelmassa esitetty seudun yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen tarpeeksi
tehokkaita keinoja ja sijoittuuko ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille riittävästi asuntoja?
Maankäytön osuudessa on huomioitu hyvin Tuusulan näkemys. Ensisijaisen
kehittämisvyöhykkeen aluerajaus on Tuusulan osalta onnistunut. Valtaosa
uudisrakentamisesta sijoittuu MAL-suunnitemassa esitetylle ensisijaiselle
kehittämisvyöhykkeelle, mutta paikallista pientalotuotantoa rakentuu myös
vyöhykkeen ulkopuolelle tukeutuen kuitenkin olemassa olevaan rakenteeseen ja
liikenneverkkoon. MAL 2019–suunnitelmassa Tuusulan kunnalle esitetyt
asuntotuotannon tavoitteet ovat yhteneväiset kunnan omien tavoitteiden kanssa
(kokonaistuotanto 462 asuntoa, josta 92 valtion tukemaa kohtuuhintaista ARA-
asuntoa vuodessa). Myös asemakaavatarve on Tuusulan osalta hyväksyttävä

(keskimäärin 41 580 k-m2 vuodessa), joka on muiden Kuuma-kuntien kanssa samalla
tasolla.
2.2. Onko suunnitelmassa esitetty oikeat keinot turvaamaan seudun asukkaiden
elämäntilanteita ja maksukykyä vastaavien asuntojen tarjontaa ja asuntokannan
monipuolisuutta?
Valtion tukeman kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseksi on ensiarvoisen
tärkeätä säilyttää käynnistysavustukset ja niiden riittävä määrä valtion
tukimuotona. Muiden tukimuotojen ja niiden kehittämisesitysten osalta Tuusulan
kunta yhtyy KUUMA-seudun lausunnossa annettuihin näkemyksiin. Asuntotuotannon
monipuolisuus aikaansaadaan talotyypeiltään, hallinta- ja rahoitusmuodoiltaan sekä
huoneistokokojen suhteen erilaisilla ratkaisuilla.
2.3. Onko asuntoalueiden eriytymiskehitykseen ehkäisemiseen ja olemassa olevien
asuntoalueiden kehittämiseen esitetty riittävät toimenpiteet?
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Kunta on oman asuntokantansa osalta valmis kestävän kehityksen tavoitteiden
mukaisesti huolehtimaan vuokra-asuntojensa elinkaarikunnosta ja
vetovoimaisuudesta kiinteistönpidon keinoin. Vuokra-asuntojen monipuolista
tarjontaa käytetään erilaisissa elämäntilanteissa olevien asukkaiden asunto-olojen
kohentamiseen eriytymiskehitys eliminoiden. Asunnottomuuden torjunnan
sisällyttäminen MAL 2019-suunnitelmaan on tärkeää. Asunnottomuuden torjumiseksi
ja ennalta ehkäisemiseksi kunnassa huolehditaan ensisijaisesti riittävästä vuokra-
asuntojen tuotannosta monipuolisissa asuinympäristöissä. Asumisen
neuvontapalveluiden tarve on kasvussa ja panostukset asumisneuvontaan toimivat
hyvinvointia lisäävänä keinona.
2.4. Onko kaikki liikennemuodot otettu suunnitelmassa merkitystään vastaavalla tavalla
huomioon?
Ajoneuvokannan uudistaminen energiatehokkaammaksi ja hiilineutraalimmaksi on
suunnitelmassa todettu hyvin merkittäväksi toimenpiteeksi pyrittäessä kohti
liikenteen CO2 –päästövähennystavoitetta. Ajoneuvokannan uudistumisen
eteneminen jää pitkälti valtion tukitoimien ja vero-ohjauksen varaan. Kunnille on
osoitettu energiainfran kehityksen ja tarpeiden huomioiminen rakentamisessa sekä
vähäpäästöisten ajoneuvojen käytön tuki katuympäristössä. Toimijoille jaettujen
tehtävien keskinäistä merkittävyyttä tulisi avata ja arvioida nyt kirjattua enemmän ja
miettiä keinoja tuottaa seurantatietoa toimenpiteen toteutumisesta ja
vaikuttavuudesta.
Joukkoliikenteen matkalippujen hintojen alentamistavoite on kytketty
tiemaksujärjestelmään. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantumista suhteessa
henkilöautoiluun tulee tavoitella laajalla keinovalikoimalla. Matkustamisen
hinnoittelun kautta tavoiteltavaa houkuttelevuutta ei tule kytkeä suoraan
tiemaksujärjestelmän käyttöönottoon vaan matkalippujen hintojen alentamiseen
tulee pyrkiä ensisijaisesti ja jatkuvasti muilla keinoilla. Asiassa pitää ottaa huomioon
se, että tiemaksujärjestelmän käyttöönotto johtaa liikkumiskäyttäytymisen
muuttumiseen ja tiemaksujen tuoton muutokseen mahdollista järjestelmän
käyttöönottoa tai pilotointia seuraavina vuosina. Mahdollisen tiemaksujärjestelmän
tuottoja tulee kuitenkin voida ohjata joukkoliikenteen lippujen hintojen laskemiseen,
mikäli seudun kunnat niin päättävät.
Suunnitelmassa korostetaan seudun joukkoliikenteen runkoverkkoa ja sen varaan
rakentuvaa joukkoliikennejärjestelmää. Joukkoliikennepalvelun houkuttelevuuden
kasvattamiseksi tulee keskittyä myös siihen, että joukkoliikenteen liityntäyhteyksien
taso tukee runkoverkon palvelutasoa. Tämä tulee ottaa korostetusti huomioon mm.
seudun bussiliikenteen kehittämisohjelman laadinnassa ja sen jälkeisissä
toimenpiteissä.
Kävelyn ja pyöräilyn osalta Tuusulan kunta katsoo jalankulun- ja pyöräilyn väyläverkon
kehittämisen olevan edelleen hyvin keskeinen tekijä kulkumuotojen osuuden
kasvattamisessa alueellaan. Myös jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden tukemiseksi
tulee jatkuvasti toimia kohdistaen toimenpiteitä ja valistusta myös muille
ajoneuvoliikenteen osapuolille. Kävelyn ja pyöräilyn ollessa keskeisessä roolissa
kestävien kulkutapojen osuuden kasvutavoitteissa, suunnitelmassa tulisi kiinnittää
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huomiota myös näiden kulkumuotojen ympärivuotisen roolin kasvattamiseen.
Suunnitelmaluonnoksen kuvaa 20 tulisi ajantasaistaa. Mm. Järvenpään ja Kellokosken
välinen pyörätieyhteys Pohjoisväylän käytävässä (mt 1465) on jo toteutettu.
Liikenneinfran pienet parantamishankkeet (KUHA-ohjelma) on Tuusulan kunnan
kannalta hyvin keskeinen paikallisen liikennejärjestelmän kehittämistä tukeva
toimenpide.
Tällä hetkellä Tuusulan kunta esittää KUHA-ohjelmaan seuraavat hankkeet:
Mt 1421 Eriksnäsintie#Jokelantie, jalankulku- ja pyörätien puuttuvan osuuden
(Järvenpää, Tuusula) toteuttaminen (rakentamissuunnitelma valmistumassa
2018).
Kt 45 / Mt 145 (Tuusulanväylä), kiertoliittymän parantaminen sekä kt 45
lisäkaistojen toteuttaminen liittymästä Koskenmäen liittymän suuntaan.
Kt 45 lisäkaistojen toteuttaminen ja liittymien parantaminen Koskenmäen
liittymän pohjoispuolella välillä Nummenharju– mt 11479 (Rusutjärventie)
Kt 45 / mt 152 / Vanha Tuusulantie, ramppien päät, liikennevalojen
rakentaminen (Focus- liikekeskuksen asemakaava etenemässä
hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2019 aikana)
Kt 45 (Tuusulanväylä), Riihikallion linja-autopysäkit, polkupyörien ja
henkilöautojen liityntäpysäköintijärjestelyt
Mt 11479 (Rusutjärventie), jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen välille kt 45
(Hämeentie) – mt 11475 (Siippoontie).
Mikäli Keski-Uudenmaan poikittainen tieyhteys välillä Järvenpää – kt45 ei tuo
mukanaan Vanhankylän koulua palvelevaa jalankulku- ja pyörätieyhteyttä mt
1421 (Jokelantie) suunnasta, kunta esittää KUHA-ohjelmaan hanketta Mt 11507
(Vanhankylän koulutie) , jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen välille mt 1421
(Jokelantie) – Vanhankylän koulu
3.1. Suunnitelmassa on esitetty keinot liikenteen C02 päästöjen vähentämiseksi 50 %
vuoden 2005 tasosta. Ovatko keinot oikein valittuja ja riittävän tehokkaita? Jos esitätte
vähennettäväksi tai poistettavaksi jotain osaa keinovalikoimasta, tulee samalla esittää
vaikutuksiltaan vähintään vastaava korvaava toimenpide, jotta päästövähennystavoite
kokonaisuutena kyetään saavuttamaan.
Päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi valituista keinoista tiemaksujärjestelmä
sekä ajoneuvokannan uudistaminen ovat tehokkaita ja niiden merkitys on keskeinen.
Molemmat keinot ovat kuitenkin tässä vaiheessa ehdollisia, kuten lausunnossa on
todettu kysymysten 1.3 ja 2.4 kohdalla. Suunnitelmaa viimeisteltäessä tulee tarkastella
CO2 –päästöjen vähentämissuunnitelman herkkyyttä keskeisten toimenpiteiden
arvioitua heikommille vaikutuksille. Jotta kompensoiva toimenpide on mahdollista
aidosti löytää, tarkasteluun pitää ottaa mukaan muut CO2 –päästölähteet seudulla,
kuten asumisen, julkisten sekä kaupan kiinteistöjen energiankäyttö, lämmön ja
energian tuotanto sekä kaupan, palvelujen ja teollisuuden prosessit.
Suunnitelma ei mainittavasti vastaa siihen, miten esimerkiksi seudun tai
laajemmankin alueen kannalta merkittävien teollisuuden tai logistiikan toimintojen
tulisi seudulla sijaita suhteessa niiden toiminnasta suoraan tai välillisesti muodostuviin
päästövaikutuksiin. Kysymys on myös maakuntatasoinen ja osin koko Suomeakin
koskeva, koska Helsingin seudulle sijoittuu merkittävä väestömäärä, keskeisiä satamia
ja lentokenttä. Toimintojen keskittäminen merkittävien liikenteen solmujen yhteyteen
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voi vähentää päästöjä seutua laajemmassa mittakaavassa. Suunnitelmaan
viimeistelyssä seudun merkitystä maakunnan tai valtakunnan
tason päästökehitykseen tulisi tarkastella tästä näkökulmasta. Tuusulan kunta katsoo,
että maankäyttöä, saavutettavuutta, liikkumista ja liikenneverkkoa Helsinki-Vantaan –
lentoasema-alueen ympäristössä kehittävät toimenpiteet ovat sellaisia, joiden
vaikutukset ovat mm. päästöjen kannalta Helsingin seutua laajemmassa yhteydessä
merkityksellisiä.
3.2. Miten suunnitelman toteutus ja rahoittaminen tulisi varmistaa?
Aiempaan tapaan suunnitelman pohjalta valmistellaan ja on tarkoitus solmia MAL-
sopimus (vuodet 2020-2023) valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken. Sopimuksen
laadinnan yhteydessä tulee korostaa mm. päästövähennysten edellyttämää,
sopimuskauden yli jatkuvaa MAL -suunnittelua ja toimenpiteiden toteuttamista.
Myönteinen kehitys edellyttää osapuolten sitoutumista ja sitouttamista.
Liikenteen osalta valtio kerää liikenteen verotuksen kautta yli 1 000 M€ tulot Helsingin
seudulta vuosittain. Liikenteen ostojen ja tukien, avustusten, perusväylänpidon,
suunnittelun ja väylien kehittämisinvestointien kautta seudulle kohdentuu noin 300 M
€ valtion menot vuosittain. On erittäin tärkeää, että valtion rahoitusosuus MAL-
suunnitelman toteutuksessa on merkittävä ja sen osuus kasvaa tämän
suunnitelmakierroksen yhteydessä. Valtion rahoituksen tärkeyttä korostaa seudun
merkitys liikenteen päästöjen vähentämisen kokonaisuudessa. On jatkossa syytä
selvittää, voiko valtiovarainministeriön edustus olla mukana jo suunnitelman
laatimisvaiheessa.
Valtionosuuden kasvattaminen on keskeistä myös siksi, että esitetty
tiemaksujärjestelmä on rahoitusinstrumenttina vielä hyvin epävarma. Epävarmuuden
vuoksi suunnitelman vaikutusten arvioinnin tulisi sisältää vielä vertailuvaihtoehto,
jossa tiemaksujärjestelmää ei ole.
3.3. Onko suunnitelman vaikutuksia arvioitu tarpeeksi kattavasti?
Vaikutusten arviointi on periaatteessa yleisesti kattava. Arvioinnissa on tuotu esiin
huolta siitä, etteivät mm. suunnitellut CO2-päästövähennystoimenpiteet ole
käytännössä riittäviä tai niistä ei saada tavoiteltuja vaikutuksia riittävän nopeasti. Mm.
ajoneuvokannan uudistumisnopeudesta esitetty tavoite kansallisessa energia- ja
ilmastostrategiassa on herättänyt myös epäilyä. Arviointiin tulisi vielä sisällyttää
herkkyysanalyysiä myös sen vuoksi, että päästövähennystarve voi tulevaisuudessa olla
nyt asetettuja tavoitteita kovempi.
Tiemaksujärjestelmän toteutettavuus on vielä hyvin epävarma. Epävarmuuden vuoksi
suunnitelman vaikutusten arvioinnin tulisi sisältää vielä vertailuvaihtoehto, jossa
tiemaksujärjestelmää ei ole.
MAL-suunnitelmaa on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa asiantuntijaryhmien
kanssa. Tuusulan kunta pitää toimintatapaa erittäin hyvänä ja tärkeänä myös
suunnitelman viimeistelyvaiheessa.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
05.10.2020

6/2020

17 (192)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Asia käsitellään
kuntakehityslautakunnan ylimääräisessä kokouksessa 9.1.2019.
Vesa Lundberg poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.12.

Kuntakehityslautakunta, 09.01.2019, § 4
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Henna Lindström
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yleiskaavasuunnittelija
Liitteet

1 MAL 2019 suunnitelmaluonnos, KKL 9.1.2019
2 KUUMA-johtokunnan lausunto MAL 2019 -luonnoksesta KKL 9.1.2019
Luonnos Helsingin seudun 14 kunnan (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää,
Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja
Sipoo) MAL 2019 –suunnitelmasta on valmistunut. MAL 2019 on maankäytön,
asumisen ja liikenteen strateginen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua
kokonaisuutena pitäisi kehittää vuosina 2019–2050. Suunnitelmassa on erityisesti
kiinnitetty huomiota maankäytön, asumisen ja liikenteen entistä tiiviimpään
yhtäaikaiseen tarkasteluun, vaikutusten arviointiin ja laajaan sidosryhmien
vuoropuheluun. Suunnitelmakokonaisuus kattaa myös lakisääteisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman. Vaikutusten arviointi puolestaan täyttää SOVA-lain
(laki viranomaisten ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 200/2005)
vaatimukset ja arviointia on tehty liikenteen lisäksi maankäytön ja asumisen
keskeisistä teemoista. Arviointi on ohjannut suunnitelmaratkaisujen valintaa.
MAL 2019 -suunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet sekä tavoitetasot hyväksyttiin HSL:n
hallituksessa 13.2.2018, KUUMA-johtokunnassa 14.3.2018 sekä Helsingin seudun
yhteistyökokouksessa HSYK:issä 24.4.2018. Suunnitelmassa tavoitellaan
vähäpäästöistä, houkuttelevaa, elinvoimaista ja hyvinvoivaa seutua. Velvoittavaksi
tavoitetasoksi hyväksyttiin, että liikenteen kasvihuonekaasujen päästövähennys on
vähintään 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Suunnitelman pääsisältö on:
Seudun kasvu ohjataan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikenteen
kannalta kilpailukykyisille alueille
Seudulle rakennetaan vuosittain n. 16 500 uutta asuntoa ja asuntokannan sekä
elinympäristön laadusta huolehditaan
Raideliikenteeseen ja pyöräliikenteeseen osoitetaan vahvat panostukset,
tieliikennettä kehitetään tavara- ja joukkoliikennelähtöisesti
Päästöjä vähennetään useilla liikennesuoritetta pienentävillä keinoilla, mm.
tiemaksuilla sekä ajoneuvokantaa energiatehokkaammaksi ja
hiilineutraalimmaksi uudistaen.
Suunnitelmassa on osoitettu konkreettiset toimet, joilla tavoitteisiin päästään 2030
mennessä. Näitä ovat muun muassa seudullisesti määritellyt maankäytön ensisijaiset
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kehittämisvyöhykkeet, kuntakohtaiset asuntorakentamisennusteet ja
asemakaavatavoitteet sekä ennen vuotta 2030 aloitettavat liikennehankkeet ja -
toimenpiteet. Liikenteen CO2-päästövähennystavoite (50 %) saavutetaan, kun kaikki
suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutuvat riittävällä voimakkuudella. Tehokkain
yksittäinen keino vähentää moottoriajoneuvoliikennesuoritetta ja sen aiheuttamia
päästöjä on tiemaksu eli ajoneuvoliikenteen hinnoittelu, joka sisältyy MAL 2019 –
suunnitelmaan. Myös sähkö- ja vähäpäästöisten autojen määrän voimakas kasvu on
merkittävä keino liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.
Suunnitelmassa tarkastellaan myös pidemmän aikavälin kehitystä vuodesta 2030
eteenpäin, vuoteen 2050. MAL 2019 –suunnitelman maankäytön tavoitevuosi on 2050.
Näin kauas ulottuva suunnittelu on kuitenkin epävarmempaa ja epätarkempaa.
Maankäyttö perustuu vuoden 2030 jälkeenkin vahvasti nykyrakenteeseen –
ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille ja asemanseuduille. Kasvu edellyttänee myös
uusia avauksia, mikäli alueen edellytyksenä olevasta liikenneinvestoinnista on sitova
päätös. Liikenteen ja asumisen toimenpiteet suunnitellaan tarkemmin vuoteen 2030
asti, mutta varaudutaan myös tätä pidempään ajanjaksoon. MAL 2019 –suunnitelman
tavoitteena vuodesta 2030 eteenpäin on mm. että Helsingin seutu on hiilineutraali
vuoteen 2050 mennessä.
Keväällä 2019 valmistuvan MAL 2019 -suunnitelman pohjalta valmistellaan ja
neuvotellaan MAL-sopimus 2020–2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken. MAL-
suunnitelman ja sopimuksen toteutusta ja vaikutuksia tullaan seuraamaan vuosittain.
MAL 2019 –suunnitelmaluonnos Tuusulan osalta
Maankäyttö
MAL-suunnitelmassa on määritelty seudullisesti ensisijaiset kehittämisvyöhykkeet,
joille on tavoitteena sijoittaa vähintään 90 % seudun asuntotuotannosta. Vyöhykkeet
perustuvat olemassa olevaa rakennetta täydentäviin, saavutettavuudeltaan hyviin
alueisiin. Tuusulassa ensisijaista kehittämisvyöhykettä on osoitettu Hyrylässä
Tuusulanväylä – Järvenpääntie – Tuusulantien ympäristöön. Alue pitää sisällään
Riihikallion, Lahelanpellon, kirkonkylä / Mattila –alueen. Jokelaan on osoitettu
asemanympäristö sisältäen Kartanon alueet, Peltokaaren, Lepolan ja Kolsan.
Kellokoskelle on merkitty keskusta-alue. Ristikytöön on merkitty uuteen
liikenneinvestointiin kytkeytyvä ensisijainen vyöhyke.
Asemakaavatarve asuntotuotannolle on 41 580 k-m2 vuosittain. Kuluvalla

sopimuskaudella 2016–2019 asemakaavavelvoite on ollut 106 500 k-m2 vuosittain.
Asemakaavavarannon puutteen vuoksi on kuluvalla kaudella suuri kaavavelvoite.
Asumisen kaavavarantoa on saatu hyvin kasvatettua ja kaavatarve onkin laskenut
aikaisemmalle, muiden Kuuma-kuntien kanssa yhteiselle tasolle.
Asuminen
Asuntotuotantotavoite on 462 asuntoa vuodessa, joista kohtuuhintaista 92.
Kokonaisuudessaan vuosina 2020 – 2023 tavoite on toteuttaa 1 848 asuntoa, joista
kohtuuhintaista 370. Kunta on itse ilmoittanut asuntorakentamisen ennusteen 2018 –
2029. Kuluvalla sopimuskaudella asuntotuotantotavoite on ollut 420 asuntoa
vuosittain.
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Liikenne
Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty liikennehankkeet vuoteen 2030. Tuusulan osalta
Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteytenä on osoitettu Järvenpää – kantatie 45
(Hämeentie) –yhteys, lisäksi Kehä IV –tason yhteyden (mt 152) suunnitteluvalmiutta
edistetään. Suunnitelmassa on myös pääradan 1. ja 2. vaiheet. Lisäksi
investointihankkeina on esitetty mm. liikenneinfran pienet parantamishankkeet
(KUHA), pyöräliikenteen pääverkko, pääväylien liikenteenhallinta, liityntäpysäköinti ja
meluntorjunta.
Joukkoliikenteen runkoverkon vuoden 2030 kartassa Tuusulan osalta korostuvat
pääradan ja oikoradan käytävät. Linja-autoliikenteen osalta Tuusulanväylä (kt 45) –
Järvenpääntie (mt 145) – Tuusulantie (mt 11610, yhteys Keravalle) on osoitettu ”muu
tärkeä seudullinen yhteys” –merkinnällä kuten myös Järvenpääntie (mt 145) –
Järvenpään keskusta – Pohjoisväylä/Vanha valtatie (mt 1456, yhteys Mäntsälään)
(suunnitelmaluonnoksen kuva 15, s.31.). Kehysalueen keskeisiä seudullisia
joukkoliikenneyhteyksiä 2030 kuvaavassa kartassa Hyrylä on osoitettu isona
keskuksena / vaihtopisteenä, josta yhteys Helsinkiin kt 45 käytävässä toteutetaan
ensisijaisesti liityntänä Kehäradan asemille (kuva 16). Jokelaan on merkitty tarve lisätä
maantasopysäköintiä aseman yhteyteen (kuva 17).
Seudullisina pyöräliikenteen yhteyksinä on osoitettu mm. Tuusulan taajamien välisten
maantieyhteyksien pyörätiet – joista Jokelantien-Eriksnäsintien pyörätietä ei vielä ole
toteutettu, yhteydet Hyrylän ja Järvenpään suunnasta Keravalle, yhteys Hyrylästä
Nurmijärven kirkonkylälle ja reitti Tuusulanjärven ympäri (kuva 20).
Liikennehankkeina vuoden 2030 jälkeen ovat mm. Lentorata ja uudet asemat
pääradalla (Ristikytö) maankäytön edellytysten täyttyessä.
Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty seuraava Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien
parantamisen kehittämispolku:
• Järvenpää - Kantatie 45 –yhteys, toteutus ennen vuotta 2030
• Kehä IV (mt 152) -pohjoinen linjaus, toteutus välille kt45-vt3 vuoden 2030 jälkeen,
mutta suunnitteluvalmiuden edistäminen ennen vuotta 2030 ja toteutus vaiheittain
maankäytön ja rahoituksen edellytysten täyttyessä
• Varautuminen itäisen radanvarsitien ja Hyvinkään itäisen ohikulkutien
toteuttamiseen (pääosin maankäytön kehittämisen tarpeisiin, toteutus vaiheittain)
Aineisto löytyy HSL:n verkkosivuilta osoitteesta https://www.hsl.fi/mal/mal-2019.
Aineisto sisältää MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksen, toimenpidekortit ja vaikutusten
arviointiselostuksen luonnoksen. Sivuilla on myös kalvosarja ja linkki
karttasovellukseen.
Lisätietoja:
liikenne Jukka-Matti Laakso p. 040 314 3569, asuminen Outi Hämäläinen p. 040 314
3030, maankäyttö Henna Lindström p. 040 314 3513
Ehdotus
Esittelijä: Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
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antaa MAL 2019 - suunnitelmaluonnoksesta alla olevan lausunnon
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Tuusulan lausunto MAL 2019 –suunnitelmaluonnoksesta
Tuusulan kunta toteaa suunnitelman viimeistelyä varten seuraavaa:
1. Suunnitelman heikkoutena kehyskunnan näkökulmasta on se, että suunnitelma
keskittyy voimakkaasti Helsingin seudun ydinkaupunkialueen kehittämiseen ja
ongelmaratkaisuun.
1. Suunnitelmassa kehyskuntien aluetta käsitellään
vähämerkityksellisempänä alueena, jonka rooli määrittyy
ydinkaupunkialueen tarpeiden kautta.
2. Tuusulan kunta ei hyväksy ydinkaupunkialueen pääväylästön
ruuhkautumisongelmaan ratkaisuksi, sekä CO2 –päästöjen vähentämisen
osaratkaisuksi esitettävää tiemaksujärjestelmää
3. Suunnitelmassa ei pystytä uskottavasti kuvaamaan kehitystä ja
toimenpiteitä, jotka tuottavat verkostomaiset joukkoliikenne- ja pyöräily-
yhteydet kehysalueen keskusten välille
4. Suunnitelma ei tuota selvää kuvaa kehysalue-ydinkaupunkialue -
joukkoliikenteen runkoverkon palvelutason kehittymisestä vuoteen 2030
mennessä.
2. Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää lentokenttäalueeseen liittyvää Focus –
aluetta ja edistää vahvasti Kehä IV:n (mt 152 välillä kt 45 – vt 3) toteutumista.
1. Kunta edellyttää, että Kehä IV:n suunnittelu etenee ja väylää saadaan
vaiheittain toteutettua ennen vuotta 2030
3. Myös olemassa olevat seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävät maantiet
tarvitsevat kehittämistä
1. Tuusulanväylän kokonaiskehittäminen maantieliikenteen, joukkoliikenteen
eri muotojen, lento-asema-alueen saavutettavuuden sekä väyläkäytävän
suuntaisen kevyen liikenteen osalta tulee nostaa suunnitelmassa esille
rinnan väyläkäytävään kaavaillun bulevardisoinnin ja maankäytön
lisäämisen kanssa.
4. Lentorata on tunnistettu suunnitelmassa vuoden 2030 jälkeen toteutettavaksi
hankkeeksi.
1. Lentorata tulee suunnitella ja toteuttaa myös taajamajunaliikennettä ja
pääkaupunkiseudun paikallisliikennettä palvelevana ratana
2. Uudelle radalle tulee toteuttaa asema Hyrylään.
Lausuntopyynnössä on pyydetty ottamaan kantaa erityisesti alla oleviin kysymyksiin.
KUUMA on 14.11.2018 lausunut MAL-suunnitelmasta koko KUUMA-seudun osalta.
Tuusulan kunta lausuu suunnitelmasta oman kuntansa näkökulmasta lisäksi
seuraavaa:
1.1. Muodostaako suunnitelma seudullisesti toimivan ja yhteen sovitetun maankäytön,
asumisen ja liikenteen kehittämisen kokonaisuuden?
MAL-suunnitelman valmistelu yhtenä dokumenttina on aikaisempia kolmea
suunnitelmaa (maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja
liikennejärjestelmäsuunnitelma) selkeämpi kokonaisuus. Maankäyttö, asuminen ja
liikenne liittyvät saumattomasti toisiinsa, jolloin niiden käsitteleminen samassa
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suunnitelmassa on luontevaa. Näin saadaan muodostettua selkeämmin hahmotettava
kokonaisnäkemys ja perusteet alueen kehittämiselle.
Maankäytön ja asumisen osalta suunnitelma on sovitettu onnistuneesti yhteen, mutta
liikenteen osalta, mm. tiemaksujen sisältyessä suunnitelmaan, suunnitelma herättää
epävarmuutta suunnitelman kuntakohtaisten tai seutua koskevien vaikutusten osalta.
Kehyskuntien alueella liikenteen osalta suunnitelma ei tarjoa vakuuttavia ratkaisuja.
Suunnitelmassa esitetään kattavasti keinoja tavoitteiden täyttämiseksi. Tuusula yhtyy
KUUMA-kuntien lausuntoon siitä, että suunnitelmassa pitäisi nostaa kuitenkin
vahvemmin esille seuraavien neljän vuoden aikana tärkeimmät toimenpiteet
unohtamatta kuitenkaan muiden toimenpiteiden edistämistä.
1.2. Tukeeko suunnitelma vähäpäästöisen, houkuttelevan, elinvoimaisen ja hyvinvoivan
seudun aikaansaamista ja mitkä ovat suurimmat haasteet tavoitteiden toteuttamiseksi?
Suunnitelman vaikutusten arvioinnin perusteella suunnitelma mahdollistaa suurelta
osin sille asetettujen tavoitteiden ja tavoitetasojen saavuttamisen.
Suunnitelman heikkoutena kehyskunnan näkökulmasta on se, että suunnitelma
keskittyy voimakkaasti Helsingin seudun ydinkaupunkialueen kehittämiseen ja
ongelmaratkaisuun. Suunnitelmassa kehyskuntien aluetta käsitellään
vähämerkityksellisempänä alueena, jonka rooli määrittyy ydinkaupunkialueen
tarpeiden kautta.
Suunnitelman haasteena on se, että tavoitteiden saavuttaminen on osin riippuvainen
toisistaan. Merkittävässä roolissa ovat valtion suora tuki ja tukitoimet sekä seudun
asukkaiden, yritysten ja seudulla liikkuvien valinnat, halu ja kyky toimia kuntien ja
kaupunkien tavoitteiden mukaisesti.
Korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 8.11.2018 Helsingin yleiskaavan
muutamien keskeisten kaupunkibulevardien osalta (ei Tuusulanväylän). Tuusulan
kunta yhtyy KUUMA-kuntien näkemykseen siitä, että tämä siirtää kaupunkibulevardien
ja niiden läheisyyteen tukeutuvan maankäytön mahdollisen toteuttamisen osittain
pitkälle tulevaisuuteen. MAL-suunnitelmassa tulee tarkastella, miten päätös vaikuttaa
väestönkasvun kohdentumiseen seudullisella tasolla ja mitä vaikutuksia sillä on
liikennehankkeiden ajoitukseen.
Tuusulanväylän kokonaiskehittäminen maantieliikenteen, joukkoliikenteen eri
muotojen, lento-asema-alueen saavutettavuuden sekä väyläkäytävän suuntaisen
kevyen liikenteen osalta tulee nostaa suunnitelmassa esille rinnan väyläkäytävään
kaavaillun bulevardisoinnin ja maankäytön lisäämisen kanssa.
1.3. Sisältääkö suunnitelma strategisesti tärkeimmät seudun maankäytön, asumisen ja
liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteet?
Suunnitelma sisältää runsaan joukon toimenpiteitä, jotka suunnitelman valmistelun
perusteella ovat MAL-kokonaisuuden kehittämisen kannalta strategisesti tärkeimpiä.
Tuusula yhtyy KUUMA-kuntien näkemykseen siitä, että pidetään hyvänä uuden
maankäytön sijoittamista kestävästi hyvin saavutettaville alueille ja
täydennysrakentaminen nykyisessä kaupunkirakenteessa. Tällä luodaan edellytyksiä
joukkoliikenteen kehittämiselle KUUMA-kunnissa ja jalankulun ja pyöräilyn
lisäämiselle. Tämä on tärkeää myös CO2 -päästöjen vähentämisen kannalta.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
05.10.2020

6/2020

22 (192)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan kunta näkee KUUMA-kuntien tapaan, että infra-avustusten kohdentaminen
ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille on perusteltua, mutta suunnitelmassa tulee
nostaa enemmän esiin infra-avustusten merkitystä seudun kestävän kehittämisen
kannalta. Infra-avustusten kohdentaminen myös täydennysrakentamisen alueille
tulee olla mahdollista mukaan lukien uudistava täydennysrakentaminen. Rahoituksen
tasoa tulee lisäksi nostaa. Infra-avustuksilla on merkitystä keskusten kehittämisen ja
vetovoimaisina pitämisen kannalta, mutta myös eriytymiskehityksen estäjänä.
Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää lentokenttään tukeutuvaa Focus –aluetta ja
edistää vahvasti Kehä IV:n (mt 152) toteutusta. Kunta pitää tärkeänä, että
tieliikenneverkkoa kehitettäessä jo jaksolla ennen vuotta 2030. Kunta edellyttää, että
ennen vuotta 2030 Kehä IV:n suunnittelu etenee ja väylää saadaan vaiheittain
toteutettua.
Tuusulassa Hyrylän keskusta-alue kaksin puolin mt 145:tä (Tuusulanväylä) nykyisen
keskustan ja Rykmentinpuiston osalta ovat maankäytön ensisijaisia alueita, joille
kohdentuu merkittävä osa kunnan alueen asuntotuotannosta vuoteen 2030
mennessä. Ottaen huomioon keskusta-alueen halki kulkevan maantien 145 nykyinen
kuormitus, raskaan liikenteen määrä ja luonne, liikenteestä aiheutuvat haitat ja riskit
sekä väylää ja sen lähialueetta koskevat tulevaisuuden suunnitelmat ja niiden
vaikutukset, kunta ei tule jättämään Hyrylän itäisen, Mäyräkorpi-Kirkonkylä
väyläyhteystarpeen ja mt:n 11466 (Tuusulan itäväylä) muodostamaa kokonaisuutta
pois Hyrylän ja Keravan välisen alueen maankäytön ja väyläverkon
kehittämissuunnitelmistaan. Kehittyvän keskusta-alueen ohittava väylä tulee olemaan
edellytys alueen mm. liikenneverkon toimivuudelle, taajamaytimen sekä Koillis-
Hyrylän alueen kehittämiselle. Kunta katsoo, että Hyrylän itäisen, Mäyräkorpi-
Kirkonkylä väyläyhteyden tulee edelleen olla yksi seudun tulevista ajoneuvoliikenteen
hankkeista, joka tulee toteuttaa rinnan maankäytön kehittymisen kanssa.
Suunnitelmassa on tunnistettu Lentorata vuoden 2030 jälkeen toteutettavaksi
hankkeeksi. Lentorata tulee suunnitella ja toteuttaa myös taajamajunaliikennettä ja
pääkaupunkiseudun paikallisliikennettä palvelevana ratana. Uudelle radalle tulee
toteuttaa asema Hyrylään. Tuusulan kunta katsoo, että kehysalueelta Helsingin
niemelle johtavan väylästön liikennöinnin hidastuessa ja liikkujien määrän noustessa,
Lentoradan hyödyntäminen nopeana taajamajunakäytävänä tulee olemaan
perusteltua ja tarpeellista. Vähäisenkin paikallisliikenteen mahdollistaminen ja
aseman sijoittaminen Hyrylän taajama-alueelle antaa mahdollisuuden tehostaa
maankäyttöä merkittävästi, mikä on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaista.
Lentorata tulee linjata Hyrylän jälkeen siten, että se yhtyy pää- ja oikorataan
Ristikydössä, jonne on mahdollista toteuttaa uusi merkittävä vaihtoasema ja Tuusulan
näkemyksen mukaan vuoden 2040 jälkeen taajamarakennetta.
Strategiaa tukevaksi toimenpiteeksi suunnitelmassa esitetään seudullista tieliikenteen
hinnoittelua, jonka suunnittelun ja arvioinnin käynnistämiseen sekä tarvittavien
lainsäädännön muutosten valmisteluun ja toteuttamiseen suunnitelmalla haetaan
hyväksyntää. Tuusulan kunta ei hyväksy ydinkaupunkialueen pääväylästön
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ruuhkautumisongelmaan ratkaisuksi, sekä CO2 –päästöjen vähentämisen
osaratkaisuksi esitettävää tiemaksujärjestelmää. MAL-suunnitelma tulee viimeistellä ja
suunnitelman vaikutukset arvioida ilman tiemaksuja.
MAL-suunnitelman puutteena on se, ettei suunnitelmassa pystytä uskottavasti
kuvaamaan kehitystä ja toimenpiteitä, jotka tuottavat verkostomaiset joukkoliikenne-
ja pyöräily-yhteydet kehysalueen keskusten välillä. Suunnitelma ei myöskään tuota
selvää kuvaa kehysalue-ydinkaupunkialue -joukkoliikenteen runkoverkon palvelun
tason kehittymisestä vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelman tavoitteiden kannalta on
oleellista, että sujuvaa ja nopeaa joukkoliikennetarjontaa Tuusulan ja seudun
ydinkaupunkialueen välillä ylläpidetään ja kehitetään mm. työmatkaliikkumisen
tarpeisiin.
2.1. Onko suunnitelmassa esitetty seudun yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen tarpeeksi
tehokkaita keinoja ja sijoittuuko ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille riittävästi asuntoja?
Maankäytön osuudessa on huomioitu hyvin Tuusulan näkemys. Ensisijaisen
kehittämisvyöhykkeen aluerajaus on Tuusulan osalta onnistunut. Valtaosa
uudisrakentamisesta sijoittuu MAL-suunnitemassa esitetylle ensisijaiselle
kehittämisvyöhykkeelle, mutta paikallista pientalotuotantoa rakentuu myös
vyöhykkeen ulkopuolelle tukeutuen kuitenkin olemassa olevaan rakenteeseen ja
liikenneverkkoon. MAL 2019–suunnitelmassa Tuusulan kunnalle esitetyt
asuntotuotannon tavoitteet ovat yhteneväiset kunnan omien tavoitteiden kanssa
(kokonaistuotanto 462 asuntoa, josta 92 valtion tukemaa kohtuuhintaista ARA-
asuntoa vuodessa). Myös asemakaavatarve on Tuusulan osalta hyväksyttävä

(keskimäärin 41 580 k-m2 vuodessa), joka on muiden Kuuma-kuntien kanssa samalla
tasolla.
2.2. Onko suunnitelmassa esitetty oikeat keinot turvaamaan seudun asukkaiden
elämäntilanteita ja maksukykyä vastaavien asuntojen tarjontaa ja asuntokannan
monipuolisuutta?
Valtion tukeman kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseksi on ensiarvoisen
tärkeätä säilyttää käynnistysavustukset ja niiden riittävä määrä valtion
tukimuotona. Muiden tukimuotojen ja niiden kehittämisesitysten osalta Tuusulan
kunta yhtyy KUUMA-seudun lausunnossa annettuihin näkemyksiin. Asuntotuotannon
monipuolisuus aikaansaadaan talotyypeiltään, hallinta- ja rahoitusmuodoiltaan sekä
huoneistokokojen suhteen erilaisilla ratkaisuilla.
2.3. Onko asuntoalueiden eriytymiskehitykseen ehkäisemiseen ja olemassa olevien
asuntoalueiden kehittämiseen esitetty riittävät toimenpiteet?
Kunta on oman asuntokantansa osalta valmis kestävän kehityksen tavoitteiden
mukaisesti huolehtimaan vuokra-asuntojensa elinkaarikunnosta ja
vetovoimaisuudesta kiinteistönpidon keinoin. Vuokra-asuntojen monipuolista
tarjontaa käytetään erilaisissa elämäntilanteissa olevien asukkaiden asunto-olojen
kohentamiseen eriytymiskehitys eliminoiden. Asunnottomuuden torjunnan
sisällyttäminen MAL 2019-suunnitelmaan on tärkeää. Asunnottomuuden torjumiseksi
ja ennalta ehkäisemiseksi kunnassa huolehditaan ensisijaisesti riittävästä vuokra-
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asuntojen tuotannosta monipuolisissa asuinympäristöissä. Asumisen
neuvontapalveluiden tarve on kasvussa ja panostukset asumisneuvontaan toimivat
hyvinvointia lisäävänä keinona.
2.4. Onko kaikki liikennemuodot otettu suunnitelmassa merkitystään vastaavalla tavalla
huomioon?
Ajoneuvokannan uudistaminen energiatehokkaammaksi ja hiilineutraalimmaksi on
suunnitelmassa todettu hyvin merkittäväksi toimenpiteeksi pyrittäessä kohti
liikenteen CO2 –päästövähennystavoitetta. Ajoneuvokannan uudistumisen
eteneminen jää pitkälti valtion tukitoimien ja vero-ohjauksen varaan. Kunnille on
osoitettu energiainfran kehityksen ja tarpeiden huomioiminen rakentamisessa sekä
vähäpäästöisten ajoneuvojen käytön tuki katuympäristössä. Toimijoille jaettujen
tehtävien keskinäistä merkittävyyttä tulisi avata ja arvioida nyt kirjattua enemmän ja
miettiä keinoja tuottaa seurantatietoa toimenpiteen toteutumisesta ja
vaikuttavuudesta.
Joukkoliikenteen matkalippujen hintojen alentamistavoite on kytketty
tiemaksujärjestelmään. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantumista suhteessa
henkilöautoiluun tulee tavoitella laajalla keinovalikoimalla. Matkustamisen
hinnoittelun kautta tavoiteltavaa houkuttelevuutta ei tule kytkeä tiemaksujärjestelmän
käyttöönottoon vaan matkalippujen hintojen alentamiseen tulee pyrkiä ensisijaisesti ja
jatkuvasti muilla keinoilla.
Suunnitelmassa korostetaan seudun joukkoliikenteen runkoverkkoa ja sen varaan
rakentuvaa joukkoliikennejärjestelmää. Joukkoliikennepalvelun houkuttelevuuden
kasvattamiseksi tulee keskittyä myös siihen, että joukkoliikenteen liityntäyhteyksien
taso tukee runkoverkon palvelutasoa. Tämä tulee ottaa korostetusti huomioon mm.
seudun bussiliikenteen kehittämisohjelman laadinnassa ja sen jälkeisissä
toimenpiteissä.
Suunnitelman puutteena on se, ettei suunnitelmassa pystytä uskottavasti kuvaamaan
kehitystä ja toimenpiteitä, jotka tuottavat verkostomaiset joukkoliikenne- ja pyöräily-
yhteydet kehysalueen keskusten välillä. Suunnitelma ei myöskään tuota selvää kuvaa
kehysalue-ydinkaupunkialue -joukkoliikenteen runkoverkon palvelun tason
kehittymisestä vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelman tavoitteiden kannalta on
oleellista, että sujuvaa ja nopeaa joukkoliikennetarjonta Tuusulan ja seudun
ydinkaupunkialueen välillä ylläpidetään ja kehitetään mm. työmatkaliikkumisen
tarpeisiin.
Kävelyn ja pyöräilyn osalta Tuusulan kunta katsoo jalankulun- ja pyöräilyn väyläverkon
kehittämisen olevan edelleen hyvin keskeinen tekijä kulkumuotojen osuuden
kasvattamisessa alueellaan. Myös jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden tukemiseksi
tulee jatkuvasti toimia kohdistaen toimenpiteitä ja valistusta myös muille
ajoneuvoliikenteen osapuolille. Kävelyn ja pyöräilyn ollessa keskeisessä roolissa
kestävien kulkutapojen osuuden kasvutavoitteissa, suunnitelmassa tulisi kiinnittää
huomiota myös näiden kulkumuotojen ympärivuotisen roolin kasvattamiseen.
Suunnitelmaluonnoksen kuvaa 20 tulisi ajantasaistaa. Mm. Järvenpään ja Kellokosken
välinen pyörätieyhteys Pohjoisväylän käytävässä (mt 1465) on jo toteutettu.
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Liikenneinfran pienet parantamishankkeet (KUHA-ohjelma) on Tuusulan kunnan
kannalta hyvin keskeinen paikallisen liikennejärjestelmän kehittämistä tukeva
toimenpide.
Tuusulan kunta katsoo, että KUHA-hankkeiden rahoitus (liikenteen pienet
kustannustehokkaat kehittämishankkeet) tulee saada valtion yleisestä MAL-
rahoituksesta, eikä sen rahoituspohjaa saa kytkeä mahdollisiin tiemaksutuloihin.
Tuusulan kunta esittää, että vuosittainen KUHA-rahoitustaso nostetaan 60 miljoonaan
euroon vuodessa. Summan tulee jakautua puoliksi kuntien ja valtion ja toisaalta
KUUMA-seudun ja pääkaupunkiseudun kesken.
Tällä hetkellä Tuusulan kunta esittää KUHA-ohjelmaan seuraavat hankkeet:
Mt 1421 Eriksnäsintie#Jokelantie, jalankulku- ja pyörätien puuttuvan osuuden
(Järvenpää, Tuusula) toteuttaminen (rakentamissuunnitelma valmistumassa
2018).
Kytömaantien pohjoispään jalankulku- ja pyörätie
Mt 140 (Lahdentie) jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen välille mt 148
(Keravantie) – mt 145 (Pohjoisväylä) sekä mt 146 (Sipoontie) - Haarajoki
Mt 11671 (Linjatie), jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen välille mt 1456 (Vanha
valtatie) – mt 140 (Vanha Lahdentie).
Mt 11479 (Rusutjärventie), jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen välille kt 45
(Hämeentie) – mt 11475 (Siippoontie).
Mikäli Keski-Uudenmaan poikittainen tieyhteys välillä Järvenpää – kt45 ei tuo
mukanaan Vanhankylän koulua palvelevaa jalankulku- ja pyörätieyhteyttä mt
1421 (Jokelantie) suunnasta, kunta esittää KUHA-ohjelmaan hanketta Mt 11507
(Vanhankylän koulutie) , jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen välille mt 1421
(Jokelantie) – Vanhankylän koulu
Mt 148 (Kulloontie), maantien parantaminen 2+2 –kaistaiseksi välillä Saviontie -
mt 11466 (Tuusulan itäväylä)
Kt 45 / Mt 11466 (Tuusulan itäväylä), liittymän parantaminen
Kt 45 / Mt 145 (Tuusulanväylä), kiertoliittymän parantaminen sekä kt 45
lisäkaistojen toteuttaminen liittymästä Koskenmäen liittymän suuntaan.
Kt 45 lisäkaistojen toteuttaminen ja liittymien parantaminen Koskenmäen
liittymän pohjoispuolella välillä Nummenharju– mt 11479 (Rusutjärventie)
Kt 45 / mt 152 / Vanha Tuusulantie, ramppien päät, liikennevalojen
rakentaminen (Focus- liikekeskuksen asemakaava etenemässä
hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2019 aikana)
Kt 45 (Tuusulanväylä), Riihikallion linja-autopysäkit, polkupyörien ja
henkilöautojen liityntäpysäköintijärjestelyt
3.1. Suunnitelmassa on esitetty keinot liikenteen C02 päästöjen vähentämiseksi 50 %
vuoden 2005 tasosta. Ovatko keinot oikein valittuja ja riittävän tehokkaita? Jos esitätte
vähennettäväksi tai poistettavaksi jotain osaa keinovalikoimasta, tulee samalla esittää
vaikutuksiltaan vähintään vastaava korvaava toimenpide, jotta päästövähennystavoite
kokonaisuutena kyetään saavuttamaan.
Päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi on esitetty mm. tiemaksujärjestelmää sekä
ajoneuvokannan uudistamista. Tuusulan kunta ei hyväksy tiemaksujen käyttöönottoa.
Suunnitelmaa viimeisteltäessä tarkasteluun pitää ottaa mukaan muut CO2 –
päästölähteet seudulla, kuten asumisen, julkisten sekä kaupan kiinteistöjen
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energiankäyttö, lämmön ja energian tuotanto sekä kaupan, palvelujen ja teollisuuden
prosessit.
Suunnitelma ei mainittavasti vastaa siihen, miten esimerkiksi seudun tai
laajemmankin alueen kannalta merkittävien teollisuuden tai logistiikan toimintojen
tulisi seudulla sijaita suhteessa niiden toiminnasta suoraan tai välillisesti muodostuviin
päästövaikutuksiin. Kysymys on myös maakuntatasoinen ja osin koko Suomeakin
koskeva, koska Helsingin seudulle sijoittuu merkittävä väestömäärä, keskeisiä satamia
ja lentokenttä. Toimintojen keskittäminen merkittävien liikenteen solmujen yhteyteen
voi vähentää päästöjä seutua laajemmassa mittakaavassa. Uudet sujuvat raskaan
liikenteen väylät, kuten Kehä IV, voivat järkevöittää ja lyhentää reittivalintoja
vähentäen näin päästöjä toisaalla. Uusi väylä parantaa liikenneturvallisuutta, ohjaa
parempiin reitinvalintoihin ja vähentää siten päästöjä asuinalueiden läheisyydestä,
kuten Hyrylän keskustassa, josta raskas liikenne nykyisin kulkee. Suunnitelmaan
viimeistelyssä seudun merkitystä maakunnan tai valtakunnan tason
päästökehitykseen tulisi tarkastella tästä näkökulmasta. Tuusulan kunta katsoo, että
maankäyttöä, saavutettavuutta, liikkumista ja liikenneverkkoa Helsinki-Vantaan –
lentoasema-alueen ympäristössä kehittävät toimenpiteet ovat sellaisia, joiden
päästövaikutuksia tulisi tarkastella Helsingin seutua laajemmassa mittakaavassa
arvioiden mm. Kehä IV:n tuomia kansantaloudellisia hyötyjä sekä muualla tapahtuvia
päästövähennyksiä ja liikenneturvallisuushyötyjä raskaan liikenteen suuntautuessa
uudelle väylälle.
3.2. Miten suunnitelman toteutus ja rahoittaminen tulisi varmistaa?
Aiempaan tapaan suunnitelman pohjalta valmistellaan ja on tarkoitus solmia MAL-
sopimus (vuodet 2020-2023) valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken. Sopimuksen
laadinnan yhteydessä tulee korostaa mm. päästövähennysten edellyttämää,
sopimuskauden yli jatkuvaa MAL -suunnittelua ja toimenpiteiden toteuttamista.
Myönteinen kehitys edellyttää osapuolten sitoutumista ja sitouttamista.
Liikenteen osalta valtio kerää liikenteen verotuksen kautta yli 1 000 M€ tulot Helsingin
seudulta vuosittain. Liikenteen ostojen ja tukien, avustusten, perusväylänpidon,
suunnittelun ja väylien kehittämisinvestointien kautta seudulle kohdentuu noin 300 M
€ valtion menot vuosittain. On erittäin tärkeää, että valtion rahoitusosuus MAL-
suunnitelman toteutuksessa on merkittävä ja sen osuus kasvaa tämän
suunnitelmakierroksen yhteydessä. Valtion rahoituksen tärkeyttä korostaa seudun
merkitys liikenteen päästöjen vähentämisen kokonaisuudessa. On jatkossa syytä
selvittää, voiko valtiovarainministeriön edustus olla mukana jo suunnitelman
laatimisvaiheessa.
Valtionosuuden kasvattaminen on keskeistä myös siksi, että esitetty
tiemaksujärjestelmä on rahoitusinstrumenttina vielä hyvin epävarma. Epävarmuuden
vuoksi suunnitelman vaikutusten arvioinnin tulisi sisältää vielä vertailuvaihtoehto,
jossa tiemaksujärjestelmää ei ole.
3.3. Onko suunnitelman vaikutuksia arvioitu tarpeeksi kattavasti?
Vaikutusten arviointi on periaatteessa yleisesti kattava. Arvioinnissa on tuotu esiin
huolta siitä, etteivät mm. suunnitellut CO2-päästövähennystoimenpiteet ole
käytännössä riittäviä tai niistä ei saada tavoiteltuja vaikutuksia riittävän nopeasti. Mm.
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ajoneuvokannan uudistumisnopeudesta esitetty tavoite kansallisessa energia- ja
ilmastostrategiassa on herättänyt myös epäilyä.
Tuusulan kunta ei hyväksy ydinkaupunkialueen pääväylästön
ruuhkautumisongelmaan ratkaisuksi, sekä CO2 –päästöjen vähentämisen
osaratkaisuksi esitettävää tiemaksujärjestelmää. Suunnitelma tulee viimeistellä ja
suunnitelman vaikutukset arvioida ilman tiemaksuja.
MAL-suunnitelmaa on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa asiantuntijaryhmien
kanssa. Tuusulan kunta pitää toimintatapaa erittäin hyvänä ja tärkeänä myös
suunnitelman viimeistelyvaiheessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.01.2019, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Lindström
Liitteet

1 MAL 2019 suunnitelmaluonnos, khall 14.1.2019
2 MAL2019 luonnos kalvot, khall 14.1.2019
3 KUUMA-johtokunnan lausunto MAL 2019 -luonnoksesta, khall 14.1.2019
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
antaa MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta kuntakehityslautakunnan päätöksen
mukaisen seuraavan lausunnon:
Tuusulan lausunto MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta
Tuusulan kunta toteaa suunnitelman viimeistelyä varten seuraavaa:
1. Suunnitelman heikkoutena kehyskunnan näkökulmasta on se, että suunnitelma
keskittyy voimakkaasti Helsingin seudun ydinkaupunkialueen kehittämiseen ja
ongelmaratkaisuun.
1. Suunnitelmassa kehyskuntien aluetta käsitellään
vähämerkityksellisempänä alueena, jonka rooli määrittyy
ydinkaupunkialueen tarpeiden kautta.
2. Tuusulan kunta ei hyväksy ydinkaupunkialueen pääväylästön
ruuhkautumisongelmaan ratkaisuksi, sekä CO2 –päästöjen vähentämisen
osaratkaisuksi esitettävää tiemaksujärjestelmää
3. Suunnitelmassa ei pystytä uskottavasti kuvaamaan kehitystä ja
toimenpiteitä, jotka tuottavat verkostomaiset joukkoliikenne- ja pyöräily-
yhteydet kehysalueen keskusten välille
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4. Suunnitelma ei tuota selvää kuvaa kehysalue-ydinkaupunkialue -
joukkoliikenteen runkoverkon palvelutason kehittymisestä vuoteen 2030
mennessä.
2. Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää lentokenttäalueeseen liittyvää Focus –
aluetta ja edistää vahvasti Kehä IV:n (mt 152 välillä kt 45 – vt 3) toteutumista.
1. Kunta edellyttää, että Kehä IV:n suunnittelu etenee ja väylää saadaan
vaiheittain toteutettua ennen vuotta 2030
3. Myös olemassa olevat seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävät maantiet
tarvitsevat kehittämistä
1. Tuusulanväylän kokonaiskehittäminen maantieliikenteen, joukkoliikenteen
eri muotojen, lento-asema-alueen saavutettavuuden sekä väyläkäytävän
suuntaisen kevyen liikenteen osalta tulee nostaa suunnitelmassa esille
rinnan väyläkäytävään kaavaillun bulevardisoinnin ja maankäytön
lisäämisen kanssa.
4. Lentorata on tunnistettu suunnitelmassa vuoden 2030 jälkeen toteutettavaksi
hankkeeksi.
1. Lentorata tulee suunnitella ja toteuttaa myös taajamajunaliikennettä ja
pääkaupunkiseudun paikallisliikennettä palvelevana ratana
2. Uudelle radalle tulee toteuttaa asema Hyrylään.
Lausuntopyynnössä on pyydetty ottamaan kantaa erityisesti alla oleviin kysymyksiin.
KUUMA on 14.11.2018 lausunut MAL-suunnitelmasta koko KUUMA-seudun osalta.
Tuusulan kunta lausuu suunnitelmasta oman kuntansa näkökulmasta lisäksi
seuraavaa:
1.1. Muodostaako suunnitelma seudullisesti toimivan ja yhteen sovitetun maankäytön,
asumisen ja liikenteen kehittämisen kokonaisuuden?
MAL-suunnitelman valmistelu yhtenä dokumenttina on aikaisempia kolmea
suunnitelmaa (maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja
liikennejärjestelmäsuunnitelma) selkeämpi kokonaisuus. Maankäyttö, asuminen ja
liikenne liittyvät saumattomasti toisiinsa, jolloin niiden käsitteleminen samassa
suunnitelmassa on luontevaa. Näin saadaan muodostettua selkeämmin hahmotettava
kokonaisnäkemys ja perusteet alueen kehittämiselle.
Maankäytön ja asumisen osalta suunnitelma on sovitettu onnistuneesti yhteen, mutta
liikenteen osalta, mm. tiemaksujen sisältyessä suunnitelmaan, suunnitelma herättää
epävarmuutta suunnitelman kuntakohtaisten tai seutua koskevien vaikutusten osalta.
Kehyskuntien alueella liikenteen osalta suunnitelma ei tarjoa vakuuttavia ratkaisuja.
Suunnitelmassa esitetään kattavasti keinoja tavoitteiden täyttämiseksi. Tuusula yhtyy
KUUMA-kuntien lausuntoon siitä, että suunnitelmassa pitäisi nostaa kuitenkin
vahvemmin esille seuraavien neljän vuoden aikana tärkeimmät toimenpiteet
unohtamatta kuitenkaan muiden toimenpiteiden edistämistä.
1.2. Tukeeko suunnitelma vähäpäästöisen, houkuttelevan, elinvoimaisen ja hyvinvoivan
seudun aikaansaamista ja mitkä ovat suurimmat haasteet tavoitteiden toteuttamiseksi?
Suunnitelman vaikutusten arvioinnin perusteella suunnitelma mahdollistaa suurelta
osin sille asetettujen tavoitteiden ja tavoitetasojen saavuttamisen.
Suunnitelman heikkoutena kehyskunnan näkökulmasta on se, että suunnitelma
keskittyy voimakkaasti Helsingin seudun ydinkaupunkialueen kehittämiseen ja

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
05.10.2020

6/2020

29 (192)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ongelmaratkaisuun. Suunnitelmassa kehyskuntien aluetta käsitellään
vähämerkityksellisempänä alueena, jonka rooli määrittyy ydinkaupunkialueen
tarpeiden kautta.
Suunnitelman haasteena on se, että tavoitteiden saavuttaminen on osin riippuvainen
toisistaan. Merkittävässä roolissa ovat valtion suora tuki ja tukitoimet sekä seudun
asukkaiden, yritysten ja seudulla liikkuvien valinnat, halu ja kyky toimia kuntien ja
kaupunkien tavoitteiden mukaisesti.
Korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 8.11.2018 Helsingin yleiskaavan
muutamien keskeisten kaupunkibulevardien osalta (ei Tuusulanväylän). Tuusulan
kunta yhtyy KUUMA-kuntien näkemykseen siitä, että tämä siirtää kaupunkibulevardien
ja niiden läheisyyteen tukeutuvan maankäytön mahdollisen toteuttamisen osittain
pitkälle tulevaisuuteen. MAL-suunnitelmassa tulee tarkastella, miten päätös vaikuttaa
väestönkasvun kohdentumiseen seudullisella tasolla ja mitä vaikutuksia sillä on
liikennehankkeiden ajoitukseen.
Tuusulanväylän kokonaiskehittäminen maantieliikenteen, joukkoliikenteen eri
muotojen, lento-asema-alueen saavutettavuuden sekä väyläkäytävän suuntaisen
kevyen liikenteen osalta tulee nostaa suunnitelmassa esille rinnan väyläkäytävään
kaavaillun bulevardisoinnin ja maankäytön lisäämisen kanssa.
1.3. Sisältääkö suunnitelma strategisesti tärkeimmät seudun maankäytön, asumisen ja
liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteet?
Suunnitelma sisältää runsaan joukon toimenpiteitä, jotka suunnitelman valmistelun
perusteella ovat MAL-kokonaisuuden kehittämisen kannalta strategisesti tärkeimpiä.
Tuusula yhtyy KUUMA-kuntien näkemykseen siitä, että pidetään hyvänä uuden
maankäytön sijoittamista kestävästi hyvin saavutettaville alueille ja
täydennysrakentaminen nykyisessä kaupunkirakenteessa. Tällä luodaan edellytyksiä
joukkoliikenteen kehittämiselle KUUMA-kunnissa ja jalankulun ja pyöräilyn
lisäämiselle. Tämä on tärkeää myös CO2 -päästöjen vähentämisen kannalta.
Tuusulan kunta näkee KUUMA-kuntien tapaan, että infra-avustusten kohdentaminen
ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille on perusteltua, mutta suunnitelmassa tulee
nostaa enemmän esiin infra-avustusten merkitystä seudun kestävän kehittämisen
kannalta. Infra-avustusten kohdentaminen myös täydennysrakentamisen alueille
tulee olla mahdollista mukaan lukien uudistava täydennysrakentaminen. Rahoituksen
tasoa tulee lisäksi nostaa. Infra-avustuksilla on merkitystä keskusten kehittämisen ja
vetovoimaisina pitämisen kannalta, mutta myös eriytymiskehityksen estäjänä.
Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää lentokenttään tukeutuvaa Focus –aluetta ja
edistää vahvasti Kehä IV:n (mt 152) toteutusta. Kunta pitää tärkeänä, että
tieliikenneverkkoa kehitettäessä jo jaksolla ennen vuotta 2030. Kunta edellyttää, että
ennen vuotta 2030 Kehä IV:n suunnittelu etenee ja väylää saadaan vaiheittain
toteutettua.
Tuusulassa Hyrylän keskusta-alue kaksin puolin mt 145:tä (Tuusulanväylä) nykyisen
keskustan ja Rykmentinpuiston osalta ovat maankäytön ensisijaisia alueita, joille
kohdentuu merkittävä osa kunnan alueen asuntotuotannosta vuoteen 2030
mennessä. Ottaen huomioon keskusta-alueen halki kulkevan maantien 145 nykyinen
kuormitus, raskaan liikenteen määrä ja luonne, liikenteestä aiheutuvat haitat ja riskit
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sekä väylää ja sen lähialueetta koskevat tulevaisuuden suunnitelmat ja niiden
vaikutukset, kunta ei tule jättämään Hyrylän itäisen, Mäyräkorpi-Kirkonkylä
väyläyhteystarpeen ja mt:n 11466 (Tuusulan itäväylä) muodostamaa kokonaisuutta
pois Hyrylän ja Keravan välisen alueen maankäytön ja väyläverkon
kehittämissuunnitelmistaan. Kehittyvän keskusta-alueen ohittava väylä tulee olemaan
edellytys alueen mm. liikenneverkon toimivuudelle, taajamaytimen sekä Koillis-
Hyrylän alueen kehittämiselle. Kunta katsoo, että Hyrylän itäisen, Mäyräkorpi-
Kirkonkylä väyläyhteyden tulee edelleen olla yksi seudun tulevista ajoneuvoliikenteen
hankkeista, joka tulee toteuttaa rinnan maankäytön kehittymisen kanssa.
Suunnitelmassa on tunnistettu Lentorata vuoden 2030 jälkeen toteutettavaksi
hankkeeksi. Lentorata tulee suunnitella ja toteuttaa myös taajamajunaliikennettä ja
pääkaupunkiseudun paikallisliikennettä palvelevana ratana. Uudelle radalle tulee
toteuttaa asema Hyrylään. Tuusulan kunta katsoo, että kehysalueelta Helsingin
niemelle johtavan väylästön liikennöinnin hidastuessa ja liikkujien määrän noustessa,
Lentoradan hyödyntäminen nopeana taajamajunakäytävänä tulee olemaan
perusteltua ja tarpeellista. Vähäisenkin paikallisliikenteen mahdollistaminen ja
aseman sijoittaminen Hyrylän taajama-alueelle antaa mahdollisuuden tehostaa
maankäyttöä merkittävästi, mikä on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaista.
Lentorata tulee linjata Hyrylän jälkeen siten, että se yhtyy pää- ja oikorataan
Ristikydössä, jonne on mahdollista toteuttaa uusi merkittävä vaihtoasema ja Tuusulan
näkemyksen mukaan vuoden 2040 jälkeen taajamarakennetta.
Strategiaa tukevaksi toimenpiteeksi suunnitelmassa esitetään seudullista tieliikenteen
hinnoittelua, jonka suunnittelun ja arvioinnin käynnistämiseen sekä tarvittavien
lainsäädännön muutosten valmisteluun ja toteuttamiseen suunnitelmalla haetaan
hyväksyntää. Tuusulan kunta ei hyväksy ydinkaupunkialueen pääväylästön
ruuhkautumisongelmaan ratkaisuksi, sekä CO2 –päästöjen vähentämisen
osaratkaisuksi esitettävää tiemaksujärjestelmää. MAL-suunnitelma tulee viimeistellä ja
suunnitelman vaikutukset arvioida ilman tiemaksuja.
MAL-suunnitelman puutteena on se, ettei suunnitelmassa pystytä uskottavasti
kuvaamaan kehitystä ja toimenpiteitä, jotka tuottavat verkostomaiset joukkoliikenne-
ja pyöräily-yhteydet kehysalueen keskusten välillä. Suunnitelma ei myöskään tuota
selvää kuvaa kehysalue-ydinkaupunkialue -joukkoliikenteen runkoverkon palvelun
tason kehittymisestä vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelman tavoitteiden kannalta on
oleellista, että sujuvaa ja nopeaa joukkoliikennetarjontaa Tuusulan ja seudun
ydinkaupunkialueen välillä ylläpidetään ja kehitetään mm. työmatkaliikkumisen
tarpeisiin.
2.1. Onko suunnitelmassa esitetty seudun yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen tarpeeksi
tehokkaita keinoja ja sijoittuuko ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille riittävästi asuntoja?
Maankäytön osuudessa on huomioitu hyvin Tuusulan näkemys. Ensisijaisen
kehittämisvyöhykkeen aluerajaus on Tuusulan osalta onnistunut. Valtaosa
uudisrakentamisesta sijoittuu MAL-suunnitemassa esitetylle ensisijaiselle
kehittämisvyöhykkeelle, mutta paikallista pientalotuotantoa rakentuu myös
vyöhykkeen ulkopuolelle tukeutuen kuitenkin olemassa olevaan rakenteeseen ja
liikenneverkkoon. MAL 2019–suunnitelmassa Tuusulan kunnalle esitetyt
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asuntotuotannon tavoitteet ovat yhteneväiset kunnan omien tavoitteiden kanssa
(kokonaistuotanto 462 asuntoa, josta 92 valtion tukemaa kohtuuhintaista ARA-
asuntoa vuodessa). Myös asemakaavatarve on Tuusulan osalta hyväksyttävä

(keskimäärin 41 580 k-m2 vuodessa), joka on muiden Kuuma-kuntien kanssa samalla
tasolla.
2.2. Onko suunnitelmassa esitetty oikeat keinot turvaamaan seudun asukkaiden
elämäntilanteita ja maksukykyä vastaavien asuntojen tarjontaa ja asuntokannan
monipuolisuutta?
Valtion tukeman kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseksi on ensiarvoisen
tärkeätä säilyttää käynnistysavustukset ja niiden riittävä määrä valtion
tukimuotona. Muiden tukimuotojen ja niiden kehittämisesitysten osalta Tuusulan
kunta yhtyy KUUMA-seudun lausunnossa annettuihin näkemyksiin. Asuntotuotannon
monipuolisuus aikaansaadaan talotyypeiltään, hallinta- ja rahoitusmuodoiltaan sekä
huoneistokokojen suhteen erilaisilla ratkaisuilla.
2.3. Onko asuntoalueiden eriytymiskehitykseen ehkäisemiseen ja olemassa olevien
asuntoalueiden kehittämiseen esitetty riittävät toimenpiteet?
Kunta on oman asuntokantansa osalta valmis kestävän kehityksen tavoitteiden
mukaisesti huolehtimaan vuokra-asuntojensa elinkaarikunnosta ja
vetovoimaisuudesta kiinteistönpidon keinoin. Vuokra-asuntojen monipuolista
tarjontaa käytetään erilaisissa elämäntilanteissa olevien asukkaiden asunto-olojen
kohentamiseen eriytymiskehitys eliminoiden. Asunnottomuuden torjunnan
sisällyttäminen MAL 2019-suunnitelmaan on tärkeää. Asunnottomuuden torjumiseksi
ja ennalta ehkäisemiseksi kunnassa huolehditaan ensisijaisesti riittävästä vuokra-
asuntojen tuotannosta monipuolisissa asuinympäristöissä. Asumisen
neuvontapalveluiden tarve on kasvussa ja panostukset asumisneuvontaan toimivat
hyvinvointia lisäävänä keinona.
2.4. Onko kaikki liikennemuodot otettu suunnitelmassa merkitystään vastaavalla tavalla
huomioon?
Ajoneuvokannan uudistaminen energiatehokkaammaksi ja hiilineutraalimmaksi on
suunnitelmassa todettu hyvin merkittäväksi toimenpiteeksi pyrittäessä kohti
liikenteen CO2 –päästövähennystavoitetta. Ajoneuvokannan uudistumisen
eteneminen jää pitkälti valtion tukitoimien ja vero-ohjauksen varaan. Kunnille on
osoitettu energiainfran kehityksen ja tarpeiden huomioiminen rakentamisessa sekä
vähäpäästöisten ajoneuvojen käytön tuki katuympäristössä. Toimijoille jaettujen
tehtävien keskinäistä merkittävyyttä tulisi avata ja arvioida nyt kirjattua enemmän ja
miettiä keinoja tuottaa seurantatietoa toimenpiteen toteutumisesta ja
vaikuttavuudesta.
Joukkoliikenteen matkalippujen hintojen alentamistavoite on kytketty
tiemaksujärjestelmään. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantumista suhteessa
henkilöautoiluun tulee tavoitella laajalla keinovalikoimalla. Matkustamisen
hinnoittelun kautta tavoiteltavaa houkuttelevuutta ei tule kytkeä tiemaksujärjestelmän
käyttöönottoon vaan matkalippujen hintojen alentamiseen tulee pyrkiä ensisijaisesti ja
jatkuvasti muilla keinoilla.
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Suunnitelmassa korostetaan seudun joukkoliikenteen runkoverkkoa ja sen varaan
rakentuvaa joukkoliikennejärjestelmää. Joukkoliikennepalvelun houkuttelevuuden
kasvattamiseksi tulee keskittyä myös siihen, että joukkoliikenteen liityntäyhteyksien
taso tukee runkoverkon palvelutasoa. Tämä tulee ottaa korostetusti huomioon mm.
seudun bussiliikenteen kehittämisohjelman laadinnassa ja sen jälkeisissä
toimenpiteissä.
Suunnitelman puutteena on se, ettei suunnitelmassa pystytä uskottavasti kuvaamaan
kehitystä ja toimenpiteitä, jotka tuottavat verkostomaiset joukkoliikenne- ja pyöräily-
yhteydet kehysalueen keskusten välillä. Suunnitelma ei myöskään tuota selvää kuvaa
kehysalue-ydinkaupunkialue -joukkoliikenteen runkoverkon palvelun tason
kehittymisestä vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelman tavoitteiden kannalta on
oleellista, että sujuvaa ja nopeaa joukkoliikennetarjonta Tuusulan ja seudun
ydinkaupunkialueen välillä ylläpidetään ja kehitetään mm. työmatkaliikkumisen
tarpeisiin.
Kävelyn ja pyöräilyn osalta Tuusulan kunta katsoo jalankulun- ja pyöräilyn väyläverkon
kehittämisen olevan edelleen hyvin keskeinen tekijä kulkumuotojen osuuden
kasvattamisessa alueellaan. Myös jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden tukemiseksi
tulee jatkuvasti toimia kohdistaen toimenpiteitä ja valistusta myös muille
ajoneuvoliikenteen osapuolille. Kävelyn ja pyöräilyn ollessa keskeisessä roolissa
kestävien kulkutapojen osuuden kasvutavoitteissa, suunnitelmassa tulisi kiinnittää
huomiota myös näiden kulkumuotojen ympärivuotisen roolin kasvattamiseen.
Suunnitelmaluonnoksen kuvaa 20 tulisi ajantasaistaa. Mm. Järvenpään ja Kellokosken
välinen pyörätieyhteys Pohjoisväylän käytävässä (mt 1465) on jo toteutettu.
Liikenneinfran pienet parantamishankkeet (KUHA-ohjelma) on Tuusulan kunnan
kannalta hyvin keskeinen paikallisen liikennejärjestelmän kehittämistä tukeva
toimenpide.
Tuusulan kunta katsoo, että KUHA-hankkeiden rahoitus (liikenteen pienet
kustannustehokkaat kehittämishankkeet) tulee saada valtion yleisestä MAL-
rahoituksesta, eikä sen rahoituspohjaa saa kytkeä mahdollisiin tiemaksutuloihin.
Tuusulan kunta esittää, että vuosittainen KUHA-rahoitustaso nostetaan 60 miljoonaan
euroon vuodessa. Summan tulee jakautua puoliksi kuntien ja valtion ja toisaalta
KUUMA-seudun ja pääkaupunkiseudun kesken.
Tällä hetkellä Tuusulan kunta esittää KUHA-ohjelmaan seuraavat hankkeet:
Mt 1421 Eriksnäsintie#Jokelantie, jalankulku- ja pyörätien puuttuvan osuuden
(Järvenpää, Tuusula) toteuttaminen (rakentamissuunnitelma valmistumassa
2018).
Kytömaantien pohjoispään jalankulku- ja pyörätie
Mt 140 (Lahdentie) jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen välille mt 148
(Keravantie) – mt 145 (Pohjoisväylä) sekä mt 146 (Sipoontie) - Haarajoki
Mt 11671 (Linjatie), jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen välille mt 1456 (Vanha
valtatie) – mt 140 (Vanha Lahdentie).
Mt 11479 (Rusutjärventie), jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen välille kt 45
(Hämeentie) – mt 11475 (Siippoontie).
Mikäli Keski-Uudenmaan poikittainen tieyhteys välillä Järvenpää – kt45 ei tuo
mukanaan Vanhankylän koulua palvelevaa jalankulku- ja pyörätieyhteyttä mt
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1421 (Jokelantie) suunnasta, kunta esittää KUHA-ohjelmaan hanketta Mt 11507
(Vanhankylän koulutie) , jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen välille mt 1421
(Jokelantie) – Vanhankylän koulu
Mt 148 (Kulloontie), maantien parantaminen 2+2 –kaistaiseksi välillä Saviontie -
mt 11466 (Tuusulan itäväylä)
Kt 45 / Mt 11466 (Tuusulan itäväylä), liittymän parantaminen
Kt 45 / Mt 145 (Tuusulanväylä), kiertoliittymän parantaminen sekä kt 45
lisäkaistojen toteuttaminen liittymästä Koskenmäen liittymän suuntaan.
Kt 45 lisäkaistojen toteuttaminen ja liittymien parantaminen Koskenmäen
liittymän pohjoispuolella välillä Nummenharju– mt 11479 (Rusutjärventie)
Kt 45 / mt 152 / Vanha Tuusulantie, ramppien päät, liikennevalojen
rakentaminen (Focus- liikekeskuksen asemakaava etenemässä
hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2019 aikana)
Kt 45 (Tuusulanväylä), Riihikallion linja-autopysäkit, polkupyörien ja
henkilöautojen liityntäpysäköintijärjestelyt
3.1. Suunnitelmassa on esitetty keinot liikenteen C02 päästöjen vähentämiseksi 50 %
vuoden 2005 tasosta. Ovatko keinot oikein valittuja ja riittävän tehokkaita? Jos esitätte
vähennettäväksi tai poistettavaksi jotain osaa keinovalikoimasta, tulee samalla esittää
vaikutuksiltaan vähintään vastaava korvaava toimenpide, jotta päästövähennystavoite
kokonaisuutena kyetään saavuttamaan.
Päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi on esitetty mm. tiemaksujärjestelmää sekä
ajoneuvokannan uudistamista. Tuusulan kunta ei hyväksy tiemaksujen käyttöönottoa.
Suunnitelmaa viimeisteltäessä tarkasteluun pitää ottaa mukaan muut CO2 –
päästölähteet seudulla, kuten asumisen, julkisten sekä kaupan kiinteistöjen
energiankäyttö, lämmön ja energian tuotanto sekä kaupan, palvelujen ja teollisuuden
prosessit.
Suunnitelma ei mainittavasti vastaa siihen, miten esimerkiksi seudun tai
laajemmankin alueen kannalta merkittävien teollisuuden tai logistiikan toimintojen
tulisi seudulla sijaita suhteessa niiden toiminnasta suoraan tai välillisesti muodostuviin
päästövaikutuksiin. Kysymys on myös maakuntatasoinen ja osin koko Suomeakin
koskeva, koska Helsingin seudulle sijoittuu merkittävä väestömäärä, keskeisiä satamia
ja lentokenttä. Toimintojen keskittäminen merkittävien liikenteen solmujen yhteyteen
voi vähentää päästöjä seutua laajemmassa mittakaavassa. Uudet sujuvat raskaan
liikenteen väylät, kuten Kehä IV, voivat järkevöittää ja lyhentää reittivalintoja
vähentäen näin päästöjä toisaalla. Uusi väylä parantaa liikenneturvallisuutta, ohjaa
parempiin reitinvalintoihin ja vähentää siten päästöjä asuinalueiden läheisyydestä,
kuten Hyrylän keskustassa, josta raskas liikenne nykyisin kulkee. Suunnitelmaan
viimeistelyssä seudun merkitystä maakunnan tai valtakunnan tason
päästökehitykseen tulisi tarkastella tästä näkökulmasta. Tuusulan kunta katsoo, että
maankäyttöä, saavutettavuutta, liikkumista ja liikenneverkkoa Helsinki-Vantaan –
lentoasema-alueen ympäristössä kehittävät toimenpiteet ovat sellaisia, joiden
päästövaikutuksia tulisi tarkastella Helsingin seutua laajemmassa mittakaavassa
arvioiden mm. Kehä IV:n tuomia kansantaloudellisia hyötyjä sekä muualla tapahtuvia
päästövähennyksiä ja liikenneturvallisuushyötyjä raskaan liikenteen suuntautuessa
uudelle väylälle.
3.2. Miten suunnitelman toteutus ja rahoittaminen tulisi varmistaa?
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Aiempaan tapaan suunnitelman pohjalta valmistellaan ja on tarkoitus solmia MAL-
sopimus (vuodet 2020-2023) valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken. Sopimuksen
laadinnan yhteydessä tulee korostaa mm. päästövähennysten edellyttämää,
sopimuskauden yli jatkuvaa MAL -suunnittelua ja toimenpiteiden toteuttamista.
Myönteinen kehitys edellyttää osapuolten sitoutumista ja sitouttamista.
Liikenteen osalta valtio kerää liikenteen verotuksen kautta yli 1 000 M€ tulot Helsingin
seudulta vuosittain. Liikenteen ostojen ja tukien, avustusten, perusväylänpidon,
suunnittelun ja väylien kehittämisinvestointien kautta seudulle kohdentuu noin 300 M
€ valtion menot vuosittain. On erittäin tärkeää, että valtion rahoitusosuus MAL-
suunnitelman toteutuksessa on merkittävä ja sen osuus kasvaa tämän
suunnitelmakierroksen yhteydessä. Valtion rahoituksen tärkeyttä korostaa seudun
merkitys liikenteen päästöjen vähentämisen kokonaisuudessa. On jatkossa syytä
selvittää, voiko valtiovarainministeriön edustus olla mukana jo suunnitelman
laatimisvaiheessa.
Valtionosuuden kasvattaminen on keskeistä myös siksi, että esitetty
tiemaksujärjestelmä on rahoitusinstrumenttina vielä hyvin epävarma. Epävarmuuden
vuoksi suunnitelman vaikutusten arvioinnin tulisi sisältää vielä vertailuvaihtoehto,
jossa tiemaksujärjestelmää ei ole.
3.3. Onko suunnitelman vaikutuksia arvioitu tarpeeksi kattavasti?
Vaikutusten arviointi on periaatteessa yleisesti kattava. Arvioinnissa on tuotu esiin
huolta siitä, etteivät mm. suunnitellut CO2-päästövähennystoimenpiteet ole
käytännössä riittäviä tai niistä ei saada tavoiteltuja vaikutuksia riittävän nopeasti. Mm.
ajoneuvokannan uudistumisnopeudesta esitetty tavoite kansallisessa energia- ja
ilmastostrategiassa on herättänyt myös epäilyä.
Tuusulan kunta ei hyväksy ydinkaupunkialueen pääväylästön
ruuhkautumisongelmaan ratkaisuksi, sekä CO2 –päästöjen vähentämisen
osaratkaisuksi esitettävää tiemaksujärjestelmää. Suunnitelma tulee viimeistellä ja
suunnitelman vaikutukset arvioida ilman tiemaksuja.
MAL-suunnitelmaa on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa asiantuntijaryhmien
kanssa. Tuusulan kunta pitää toimintatapaa erittäin hyvänä ja tärkeänä myös
suunnitelman viimeistelyvaiheessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 12.06.2019, § 83
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Lindström
henna.lindstrom@tuusula.fi
yleiskaavasuunnittelija
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2 HSL pöytäkirja 26.3.2019, KKL 12.6.2019
3 MAL 2019 suunnitelmaraportti KKL 12.6.2019
4 HSYK pöytäkirja 28.3.2019 KKL 12.6.2019
Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan
26.3.2019 päättänyt hyväksyä MAL 2019 -suunnitelman liikennesisältöjen osalta.
MAL 2019 -suunnitelman liikennesisällöt muodostavat Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelman. Liikenteeseen liittyvät toimenpiteet on kuvattu
raportin luvuissa 4.3 ja 4.4. Liikenteen hinnoittelun osalta selvitykset
optimaalisista malleista, vaikutusarvioinnit ja vaadittava lainsäädäntö laaditaan
ensin ja päätökset seudulla tehdään näiden jälkeen.
Liikennesisällöt on hyväksytty HSL:n hallituksessa jäsenkuntien eli Helsingin, Espoon,
Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Siuntion ja Tuusulan osalta.
HSL:n hallitus on päättänyt lähettää MAL 2019 -suunnitelman niiden kuntien osalta,
jotka eivät ole HSL:n jäseniä, KUUMA-johtokunnan kautta edelleen asianomaisiin
kuntiin ja ehdottaa sitä hyväksyttäväksi.
HSL:n hallitus on myös valtuuttanut toimitusjohtajan neuvottelemaan MAL-
sopimuksesta liikenteen osalta yhteistyössä valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan
kanssa.
HSL:n hallitus on niin ikään päättänyt merkitä MAL 2019 vaikutusten
arviointiselostuksen tiedoksi ja lähettää sen MAL 2019 -suunnitelman
hyväksymiskäsittelyn oheisaineistona tiedoksi KUUMA-johtokunnalle.
Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) on kokouksessaan 28.3.2019 päättänyt
hyväksyä MAL 2019 -suunnitelman maankäytön ja asumisen sisältöjen osalta ja
lähettää suunnitelman hyväksyttäväksi KUUMA-kuntiin KUUMA-johtokunnan kautta.
Maankäyttöön liittyvät toimenpiteet on kuvattu raportin luvussa 4.1 ja asumiseen
liittyvät toimenpiteet luvussa 4.2.
KUUMA-komissio teki 8.5.2019 päätösesityksensä KUUMA-johtokunnalle. KUUMA-
johtokunta päätti 23.5. § 10:
omalta osaltaan hyväksyä MAL 2019 -suunnitelman sekä merkitä tiedoksi MAL
2019 vaikutusten arviointiselostuksen (SOVA)
esittää Hyvinkään ja Järvenpään kaupunginhallituksille sekä Mäntsälän,
Nurmijärven, Pornaisten ja Vihdin kunnanhallituksille, että ne hyväksyvät MAL
2019 -suunnitelman liikenteen osalta (suunnitelman luvut 4.3 ja 4.4)
esittää Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunginhallituksille sekä
Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin
kunnanhallituksille, että ne hyväksyvät MAL 2019 -suunnitelman maankäytön ja
asumisen osalta (suunnitelman luvut 4.1 ja 4.2)
esittää Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunginhallituksille sekä
Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin
kunnanhallituksille, että ne merkitsevät tiedoksi MAL 2019 vaikutusten
arviointiselostuksen (SOVA)
MAL 2019 -suunnitelman pohjalta valmistellaan ja neuvotellaan MAL-sopimus 2020–
2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken. Neuvotteluryhmä on nimetty ja
sopimusneuvottelut ovat käynnistyneet ympäristöministeriön johdolla. MAL 2019
suunnitelman ja sopimuksen toteutusta ja vaikutuksia tullaan seuraamaan vuosittain.
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Suunnitelma ja sopimus sovitetaan yhteen valtakunnallisen 12-vuotisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun kanssa.
MAL 2019 -raportti, vaikutusten arviointiselostus (SOVA) ja liikenteen toimenpidekortit
ovat saatavilla HSL:n verkkosivuilla osoitteessa www.hsl.fi/mal
Ehdotus
Esittelijä: Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää
merkitä tiedoksi
Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän hallituksen päätöksen 26.3.2019
§ 33
Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) päätöksen 28.3.2019
KUUMA -johtokunnan päätöksen 23.5.2019 § 10
MAL 2019 vaikutusten arviointiselostuksen (SOVA
ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy KUUMA -johtokunnan päätöksen 23.5.2019 § 10 mukaisesti MAL
2019 -suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta (suunnitelman luvut
4.1 ja 4.2)
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä KUUMA -johtokunnan päätöksen 23.5.2019 § 10 mukaisesti MAL 2019 –
suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta (suunnitelman luvut 4.1 ja 4.2).
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin

Kunnanhallitus, 17.06.2019, § 262
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Lindström
Liitteet

1 MAL 2019 suunnitelmaraportti, khall 17.6.2019
2 HSL pöytäkirja 26.3.2019, khall 17.6.2019
3 HSYK pöytäkirja 28.3.2019, khall 17.6.2019
4 KUUMA-johtokunnan pöytäkirja 23.5.2019, khall 17.6.2019
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
05.10.2020

6/2020

37 (192)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

hyväksyä KUUMA-johtokunnan päätöksen 23.5.2019 § 10 mukaisesti MAL 2019 -
suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta (suunnitelman luvut 4.1 ja 4.2)
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä KUUMA -johtokunnan päätöksen 23.5.2019 § 10 mukaisesti MAL 2019 –
suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta (suunnitelman luvut 4.1 ja 4.2).
Päätös
Kunnanhallitus päätti
jättää asian pöydälle 26.6.2019 pidettävään kokoukseen.

Kunnanhallitus, 26.06.2019, § 283
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Lindström
Liitteet

1 MAL 2019 suunnitelmaraportti, khall 26.6.2019
2 HSL pöytäkirja 26.3.2019, khall 26.6.2019
3 HSYK pöytäkirja 28.3.2019, khall 26.6.2019
4 KUUMA-johtokunnan pöytäkirja 23.5.2019, khall 26.6.2019
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä KUUMA-johtokunnan päätöksen 23.5.2019 § 10 mukaisesti MAL 2019 -
suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta (suunnitelman luvut 4.1 ja 4.2)
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä KUUMA -johtokunnan päätöksen 23.5.2019 § 10 mukaisesti MAL 2019 –
suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta (suunnitelman luvut 4.1 ja 4.2).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 02.09.2019, § 109
Liitteet

1 MAL 2019 suunnitelmaraportti, khall 26.6.2019, valt 2.9.2019
2 HSL pöytäkirja 26.3.2019, khall 26.6.2019, valt 2.9.2019
3 HSYK pöytäkirja 28.3.2019, khall 26.6.2019, valt 2.9.2019
4 KUUMA-johtokunnan pöytäkirja 23.5.2019, khall 26.6.2019, valt 2.9.2019
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Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä KUUMA -johtokunnan päätöksen 23.5.2019 § 10 mukaisesti MAL 2019 -
suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta (suunnitelman luvut 4.1 ja 4.2).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 15.09.2020, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Lindström
henna.lindstrom@tuusula.fi
yleiskaavasuunnittelija
Liitteet

1 Liite 1 maankäytön ensisijaiset vyöhykkeet, TL 15.9.2020
2 HSYK muistio 13.8.2020, TL 15.9.2020
Asiaselostus
Ympäristöministeriö asetti Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen maankäytön,
asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020 – 2023 neuvotteluryhmän 5.12.2018.
Neuvotteluryhmään kuuluivat jäsenet Helsingin, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään
kaupungeista, Nurmijärven kunnasta, HSL:stä, Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä
ympäristöministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä,
työ- ja elinkeinoministeriöstä, Väylävirastosta ja ARA:sta ja Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomista.
Neuvottelutulos valtion ja Helsingin seudun kuntien välisestä MAL-sopimuksesta
vuosille 2020-2031 saavutettiin 2.6.2020. Sopimus tulee voimaan kaikkien
sopijaosapuolten hyväksyttyä sen. Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) on
hyväksynyt osaltaan neuvottelutuloksen kokouksessaan 13.8.2020 ja suosittaa sen
hyväksymistä kunnille. Tavoitteena on, että sopimus voitaisiin allekirjoittaa
alkusyksystä 2020.
Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet
Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus perustuu Helsingin seudun 14 kunnan ja
valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksella vahvistetaan
kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta
seudun kuntien ja valtion välillä sekä osapuolten sitoutumista seudun kehittämiseksi
tarvittaviin toimenpiteisiin. Sopimuksessa varaudutaan pitkäjänteiseen kehitykseen ja
toimenpiteiden voimistamiseen tarvittaessa. Sopijaosapuolet sitoutuvat yhdessä
edistämään sopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista.
Sopimuksen toimenpiteet luovat edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle
monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja –investointien ja
maankäytön yhteensovittamiselle. Toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestävää
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yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen
torjumiseksi ja mahdollistetaan sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja
elinkeinoelämän elinvoimaisuus. Tavoitteena on myös torjua segregaatiota ja
asunnottomuutta sekä edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden
asuntokannan monipuolisuutta.
Sopimuksessa määritellään tavoitetila 12-vuotisen sopimuskauden osalta Helsingin
seudulle sekä kehityspolku tämän tavoitetilan saavuttamiseksi edellä mainittujen
teemojen osalta. Tavoitetilan ja kehityspolun toteutumista ja toimenpiteitä
tarkastellaan ja täsmennetään rullaavasti eduskuntavaalikausittain. Sopimukseen on
sisällytetty keskeisimmät, vaikuttavimmat ja kuntien keskinäistä ja/tai kuntien ja
valtion yhteistyötä edellyttävät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän
kehittämistä koskevat tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet. Sopimuksessa
esitettävät konkreettiset toimenpiteet koskevat sopimuskauden ensimmäistä
nelivuotisjaksoa 2020-2023. Seuraavia jaksoja koskevat toimenpiteet tarkennetaan
seuraavien MAL-sopimusten yhteydessä. Sopimuksen toteutumisen kannalta on
tärkeää, että myös kuntien ja valtion muut kehittämistoimet tukevat sopimuksen
tavoitteiden toteutumista.
Helsingin seudun MAL-sopimus 2020-2031 on jatkoa seudun MAL-sopimukselle 2016-
2019. Sopimuksen lähtökohtana on Helsingin seudun maankäyttö, asuminen ja
liikenne 2019 -suunnitelma (MAL 2019), joka on valmisteltu yhteistyössä seudun
kuntien, HSL:n sekä valtion ympäristö- ja liikennehallinnon toimijoiden kesken. Muita
sopimuksen keskeisiä lähtökohtia ovat:
Pääministeri Marinin hallitusohjelma 10.12.2019
Kansainväliset ilmastosopimukset ja niiden perusteella laaditut Kansallinen
energia- ja ilmastostrategia ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU)
Eduskunnan kirjelmä asuntopolitiikan kehittämiskohteista (EK 26/2018 vp – O 61
/2016 vp) tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle asetetut tavoitteet ja
strategiset linjaukset
Sopimuksen sisältö
Sopimuksessa on määritelty kestävää ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta ja
liikennejärjestelmää sekä asumista ja elinympäristön laatua koskevat tavoitetilat
2030+ sekä kehityspolut ja sovitut toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Lisäksi on
määritelty muut sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät valtion toimenpiteet,
jotka koskevat mm. maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista ja valtakunnallista
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa sekä erilaisia muita valtion kehittämisohjelmia.
Sopimus sisältää myös Helsingin kaupunkiseudun prioriteettina olevan listan
valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa huomioitavista
suunnittelukohteista.
Sopimuksen voimassaolo
Sopimuksen pidemmän aikavälin tavoitteet ovat voimassa 2020-2031. Sopimuskausi
on 31.12.2023 saakka. Sopimus uusitaan vuoden 2023 loppuun mennessä siten, että
tämän sopimuksen tavoitetila ja toimenpidepolku tarkistetaan ja täsmennetään
suhteessa kansainvälisiin, kansallisiin ja seudullisiin tavoitteisiin. Samalla sovitaan
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vuosille 2024-2027 ajoittuvista konkreettisista toimenpiteistä, joilla edistetään
tarkistetun tavoitetilan 2035 toteutumista täsmennetyn toimenpidepolun mukaisesti.
Konkreettisia toimenpiteitä valittaessa otetaan huomioon tämän sopimuksen
toteutuminen ja toimien vaikuttavuus.
Valtio-osapuolten sitoutuminen sopimukseen määritellään valtioneuvoston
periaatepäätöksellä, jossa linjataan valtion tahtotila ja tuki julkisen talouden
suunnitelman ja talousarvioiden puitteissa. Valtion rahoitustoimenpiteet edellyttävät
eduskunnan päätöstä.
Valtion ehtona tähän sopimukseen sitoutumiselle ja siihen sisältyvien
rahoitustoimenpiteiden toteuttamiselle on, että kunnat ovat omalta osaltaan
toteuttaneet sopimukseen sisältyvät ja kuntien toimivallassa olevat toimenpiteet.
Kuntien sitoutuminen sopimukseen edellyttää vastaavasti, että valtio on toteuttanut
sopimuksessa sovitut toimenpiteet.
Seuranta
Sopimuksen toteutumista seuraa sopijaosapuolten edustajien vuosittain kokoontuva
seurantakokous, jonka valmistelusta vastaa MAL-sopimussihteeristö. Seuranta-
aineiston kokoamisesta vastaa sopijaosapuolista ja seututiedon tuottajista
muodostettu työryhmä. Seuranta-aineiston ylläpidosta ja koordinoinnista vastaa
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY), joka kokoaa muilta
sopimusosapuolilta tarvittavat seurantatiedot MAL-sopimussihteeristön ohjauksessa.
Vuosittaisen seurantakokouksen yhteydessä varaudutaan tarvittaessa tarkistamaan
sopimuksen sisältöä jäljellä olevan sopimuskauden osalta merkittävistä olosuhteiden
muutoksista johtuen.
Sopimus Tuusulan kunnan kannalta
Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän osalta
sopimuksella on seuraavia vaikutuksia Tuusulan kunnalle:
Toimenpide 1. Kunnat sijoittavat uudesta asuntokaavoituksesta (kerrosneliömetreinä)
vähintään 90 % MAL 2019 –suunnitelmassa esitetyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille.
Tuusulassa asuntokaavoitustavoite on yhteensä 168 000 k-m2 vuosille 2020-2023

(keskimäärin 42 000 k-m2 vuosittain). MAL 2019 -suunnitelman maankäytön
ensisijainen vyöhyke kattaa asumisen alueet Riihikalliosta Lahelanpellolle,
Rykementinpuistossa Puustellinmetsään ja edelleen Järvenpääntietä pohjoiseen ja
Tuusulantietä itään. Jokelassa vyöhyke kattaa Perttua lukuun ottamatta lähes koko
Jokelan taajaman. Kellokoskella ensisijaista vyöhykettä on keskustassa. Hyrylässä
uusista asumisen alueista mm. Häriskiven ja Anttilanrannan alueet sekä Kellokoskella
Joenranta jäävät vyöhykkeen ulkopuolelle.
Toimenpide 4.3. Pasila-Riihimäki 2. vaiheen toteutus ohjaa Tuusulan kuntaa mm.
suunnittelemaan ja toteuttamaan Jokelassa Blennerintien sekä Blennerintien rata- ja
maantiealikulun samanaikaisesti ratahankkeen kanssa.
Toimenpide 4.4. Keravan liityntäpysäköinnin kehittämisestä ja kustannusjaosta
sovitaan erillisellä sopimuksella kuntien ja valtion välillä. Tuusula kunta on
sopimuksen yksi osapuoli.
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Toimenpide 6. Valtio avustamiseen koskien Helsingin seudun julkisen
henkilöliikenteen palveluiden järjestämistä kytketyt ehdot koskevat myös Tuusulan
alueeseen liittyvän liikenteen järjestämistä ja liikennehankintoja.
Toimenpide 8. Seudullisesti tärkeiden kustannustehokkaiden hankkeiden määrärahan
hyödyntäminen edellyttää Tuusulan kunnalta resurssia sopivien hankkeiden
valmisteluun, suunnitelmien laadintaan sekä toteutuvien hankkeiden rahoituksen
kuntaosuuden osoittamista.
Toimenpide 9. Raskaan liikenteen palvelualueiden esisuunnittelussa on mukana
muutamia kohteita myös Tuusulan alueelta. Kunnalta edellytetään kohteiden
mahdollisuuksien arviointia ja mikäli ne seudun ja kunnan kannalta todetaan
edistettäviksi, kunta tekee vaadittavan kaavoituksen.
Toimenpide 10. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisrahoitusmalli edellyttää kunnalta
potentiaalisten hankkeiden suunnitteluvalmiuden edistämistä sekä toteutusprosessin
osalta investointirahoituksen tavoittelua, oman rahoitusosuuden budjetointia sekä
toteutuksen aikataulutusta ja valmiutta rahoituksen ehtojen täyttämiseen.
Toimenpide 11.: Ruuhkamaksut mahdollistavaa säädösvalmistelua tulee seurata ja
antaa tarvittavat kunnan lausunnot asiasta. Tuusulan kunnanhallitus on MAL 2019
suunnitelmaluonnoksesta antamassaan lausunnossa 14.1.2019 linjannut, ettei kunta
hyväksy ydinkaupunkialueen pääväylästön ruuhkautumisongelmaan ratkaisuksi, sekä
CO2 –päästöjen vähentämisen osaratkaisuksi esitettävää tiemaksujärjestelmää.
Toimenpide 12 edellyttää kunnalta seuraavan MAL-suunnitelman vaatimaa
resursointia.
Toimenpide 13. Sitoutuminen mm. strategisiin kehityshankkeisiin sekä mm.
seurantatietojen kattavuuden ja hyödynnettävyyden kehittämistyöhön edellyttää
kunnalta osaltaan resursointia töiden rahoitukseen sekä kunnan edunvalvontaan sekä
toimenpiteen sisältämiin osaprojekteihin osallistumista tai niiden seurantaan.
Asumisen ja elinympäristön laadun osalta sopimuksella on seuraavia
vaikutuksia Tuusulan kunnalle:
Toimenpide 14. Tuusulan kunnan tulee sitoutua siihen, että sopimuskaudella
valmistuu asuntotonttien asemakaavoja (asumiseen tarkoitettua rakennusoikeutta)
yhteensä 168 000 kerrosneliömetriä (liitteessä asemakaavoitustavoite).
Rakennusoikeus tulee sijoittua sopimuskohdan 1 mukaisesti MAL-suunnitelman
maankäytön ensisijaiselle vyöhykkeelle. Tavoitteena on, että kaudella 2020-2023
Tuusulaan valmistuu 462 uutta asuntoa vuodessa. Asuntotuotannon ja kaavoituksen
kokonaistavoitteessa otetaan huomioon kunnan toiminnasta riippumattomat tekijät
mm. koronaepidemian vaikutukset yhteiskuntaan ja asuntorahoitukseen, talouden
suhdannevaihtelu, asuntomarkkinatilanne sekä liikenneinfrahankkeiden toteutuminen.
Toimenpide 15. Tuusulan tulee sitoutua varmistamaan ensisijaisten
kehittämisvyöhykkeiden asemakaavojen toteuttamisedellytykset ja tonttien käyttöön
saaminen.
Toimenpide 17. Valtion tukeman korkotukituotannon osuus on KUUMA-kunnissa
yhteensä 20 prosenttia KUUMA-seudun asuntotuotannon kokonaistavoiteesta
(Tuusulassa 92 asuntoa vuosittain). KUUMA-kuntien tulee huolehtia
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tontinluovutuksessaan tai maankäyttösopimuksissaan siitä, että kunnan
asuntotuotannosta 10 prosenttia on valtion tukemaa tavallista 40-vuotista
korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa
(Tuusulassa 46 asuntoa vuosittain).
Toimenpide 18. Sopijapuolet selvittävät yhteistyössä edellytyksiä nostaa valtion
tukeman asuntotuotannon osuutta seudun asuntotuotannossa. Tuusulan kunnan
tulee varata tarvittava resurssi selvitystyöhön osallistumiseen.
Toimenpide 21. Tuusulan tulee sitoutua yhdessä seudun muiden kuntien ja valtion
kanssa ehkäisemään ja vähentämään asunnottomuutta tavoitteena
asunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2023 mennessä.
Muut sopimuksen kannalta tärkeät valtion toimenpiteet:
Sopimuksen toteuttamisen kannalta muista tärkeistä valtion toimenpiteistä Tuusulan
kuntaa suoraan koskee Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyden
huomioiminen valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2021-2032.
Hankkeen suunnittelussa kunta osallistuu yleis-, tie- ja rakennussuunnitteluun.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
merkitä tiedoksi Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) päätöksen
13.8.2020.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 16.09.2020, § 95
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Lindström
henna.lindstrom@tuusula.fi
yleiskaavasuunnittelija
Liitteet

1 Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimusta 2020-2031 koskeva neuvottelutulos
2.6.2020, KKL 16.9.2020
2 Liite 1 maankäytön ensisijaiset vyöhykkeet, KKL 16.9.2020
3 Liite 2 asuntotuotantotavoitteet, KKL 16.9.2020
4 HSYK muistio 13.8.2020, KKL 16.9.2020
Ympäristöministeriö asetti Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen maankäytön,
asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020 – 2023 neuvotteluryhmän 5.12.2018.
Neuvotteluryhmään kuuluivat jäsenet Helsingin, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään
kaupungeista, Nurmijärven kunnasta, HSL:stä, Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä
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ympäristöministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä,
työ- ja elinkeinoministeriöstä, Väylävirastosta ja ARA:sta ja Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomista.
Neuvottelutulos valtion ja Helsingin seudun kuntien välisestä MAL-sopimuksesta
vuosille 2020-2031 saavutettiin 2.6.2020. Sopimus tulee voimaan kaikkien
sopijaosapuolten hyväksyttyä sen. Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) on
hyväksynyt osaltaan neuvottelutuloksen kokouksessaan 13.8.2020 ja suosittaa sen
hyväksymistä kunnille. Tavoitteena on, että sopimus voitaisiin allekirjoittaa
alkusyksystä 2020.
Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet
Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus perustuu Helsingin seudun 14 kunnan ja
valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksella vahvistetaan
kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta
seudun kuntien ja valtion välillä sekä osapuolten sitoutumista seudun kehittämiseksi
tarvittaviin toimenpiteisiin. Sopimuksessa varaudutaan pitkäjänteiseen kehitykseen ja
toimenpiteiden voimistamiseen tarvittaessa. Sopijaosapuolet sitoutuvat yhdessä
edistämään sopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista.
Sopimuksen toimenpiteet luovat edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle
monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja –investointien ja
maankäytön yhteensovittamiselle. Toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestävää
yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen
torjumiseksi ja mahdollistetaan sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja
elinkeinoelämän elinvoimaisuus. Tavoitteena on myös torjua segregaatiota ja
asunnottomuutta sekä edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden
asuntokannan monipuolisuutta.
Sopimuksessa määritellään tavoitetila 12-vuotisen sopimuskauden osalta Helsingin
seudulle sekä kehityspolku tämän tavoitetilan saavuttamiseksi edellä mainittujen
teemojen osalta. Tavoitetilan ja kehityspolun toteutumista ja toimenpiteitä
tarkastellaan ja täsmennetään rullaavasti eduskuntavaalikausittain. Sopimukseen on
sisällytetty keskeisimmät, vaikuttavimmat ja kuntien keskinäistä ja/tai kuntien ja
valtion yhteistyötä edellyttävät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän
kehittämistä koskevat tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet. Sopimuksessa
esitettävät konkreettiset toimenpiteet koskevat sopimuskauden ensimmäistä
nelivuotisjaksoa 2020-2023. Seuraavia jaksoja koskevat toimenpiteet tarkennetaan
seuraavien MAL-sopimusten yhteydessä. Sopimuksen toteutumisen kannalta on
tärkeää, että myös kuntien ja valtion muut kehittämistoimet tukevat sopimuksen
tavoitteiden toteutumista.
Helsingin seudun MAL-sopimus 2020-2031 on jatkoa seudun MAL-sopimukselle 2016-
2019. Sopimuksen lähtökohtana on Helsingin seudun maankäyttö, asuminen ja
liikenne 2019 -suunnitelma (MAL 2019), joka on valmisteltu yhteistyössä seudun
kuntien, HSL:n sekä valtion ympäristö- ja liikennehallinnon toimijoiden kesken. Muita
sopimuksen keskeisiä lähtökohtia ovat:
Pääministeri Marinin hallitusohjelma 10.12.2019
Kansainväliset ilmastosopimukset ja niiden perusteella laaditut Kansallinen
energia- ja ilmastostrategia ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU)
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Eduskunnan kirjelmä asuntopolitiikan kehittämiskohteista (EK 26/2018 vp – O 61
/2016 vp) tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle asetetut tavoitteet ja
strategiset linjaukset
Sopimuksen sisältö
Sopimuksessa on määritelty kestävää ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta ja
liikennejärjestelmää sekä asumista ja elinympäristön laatua koskevat tavoitetilat
2030+ sekä kehityspolut ja sovitut toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Lisäksi on
määritelty muut sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät valtion toimenpiteet,
jotka koskevat mm. maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista ja valtakunnallista
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa sekä erilaisia muita valtion kehittämisohjelmia.
Sopimus sisältää myös Helsingin kaupunkiseudun prioriteettina olevan listan
valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa huomioitavista
suunnittelukohteista.
Sopimuksen voimassaolo
Sopimuksen pidemmän aikavälin tavoitteet ovat voimassa 2020-2031. Sopimuskausi
on 31.12.2023 saakka. Sopimus uusitaan vuoden 2023 loppuun mennessä siten, että
tämän sopimuksen tavoitetila ja toimenpidepolku tarkistetaan ja täsmennetään
suhteessa kansainvälisiin, kansallisiin ja seudullisiin tavoitteisiin. Samalla sovitaan
vuosille 2024-2027 ajoittuvista konkreettisista toimenpiteistä, joilla edistetään
tarkistetun tavoitetilan 2035 toteutumista täsmennetyn toimenpidepolun mukaisesti.
Konkreettisia toimenpiteitä valittaessa otetaan huomioon tämän sopimuksen
toteutuminen ja toimien vaikuttavuus.
Valtio-osapuolten sitoutuminen sopimukseen määritellään valtioneuvoston
periaatepäätöksellä, jossa linjataan valtion tahtotila ja tuki julkisen talouden
suunnitelman ja talousarvioiden puitteissa. Valtion rahoitustoimenpiteet edellyttävät
eduskunnan päätöstä.
Valtion ehtona tähän sopimukseen sitoutumiselle ja siihen sisältyvien
rahoitustoimenpiteiden toteuttamiselle on, että kunnat ovat omalta osaltaan
toteuttaneet sopimukseen sisältyvät ja kuntien toimivallassa olevat toimenpiteet.
Kuntien sitoutuminen sopimukseen edellyttää vastaavasti, että valtio on toteuttanut
sopimuksessa sovitut toimenpiteet.
Seuranta
Sopimuksen toteutumista seuraa sopijaosapuolten edustajien vuosittain kokoontuva
seurantakokous, jonka valmistelusta vastaa MAL-sopimussihteeristö. Seuranta-
aineiston kokoamisesta vastaa sopijaosapuolista ja seututiedon tuottajista
muodostettu työryhmä. Seuranta-aineiston ylläpidosta ja koordinoinnista vastaa
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY), joka kokoaa muilta
sopimusosapuolilta tarvittavat seurantatiedot MAL-sopimussihteeristön ohjauksessa.
Vuosittaisen seurantakokouksen yhteydessä varaudutaan tarvittaessa tarkistamaan
sopimuksen sisältöä jäljellä olevan sopimuskauden osalta merkittävistä olosuhteiden
muutoksista johtuen.
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Sopimus Tuusulan kunnan kannalta
Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän osalta
sopimuksella on seuraavia vaikutuksia Tuusulan kunnalle:
Toimenpide 1. Kunnat sijoittavat uudesta asuntokaavoituksesta (kerrosneliömetreinä)
vähintään 90 % MAL 2019 –suunnitelmassa esitetyille maankäytön ensisijaisille
vyöhykkeille. Tuusulassa asuntokaavoitustavoite on yhteensä 168 000 k-m2 vuosille

2020-2023 (keskimäärin 42 000 k-m2 vuosittain). MAL 2019 -suunnitelman
maankäytön ensisijainen vyöhyke kattaa asumisen alueet Riihikalliosta
Lahelanpellolle, Rykementinpuistossa Puustellinmetsään ja edelleen Järvenpääntietä
pohjoiseen ja Tuusulantietä itään. Jokelassa vyöhyke kattaa Perttua lukuun ottamatta
lähes koko Jokelan taajaman. Kellokoskella ensisijaista vyöhykettä on keskustassa.
Hyrylässä uusista asumisen alueista mm. Häriskiven ja Anttilanrannan alueet sekä
Kellokoskella Joenranta jäävät vyöhykkeen ulkopuolelle.
Toimenpide 4.3. Pasila-Riihimäki 2. vaiheen toteutus ohjaa Tuusulan kuntaa mm.
suunnittelemaan ja toteuttamaan Jokelassa Blennerintien sekä Blennerintien rata- ja
maantiealikulun samanaikaisesti ratahankkeen kanssa.
Toimenpide 4.4. Keravan liityntäpysäköinnin kehittämisestä ja kustannusjaosta
sovitaan erillisellä sopimuksella kuntien ja valtion välillä. Tuusula kunta on
sopimuksen yksi osapuoli.
Toimenpide 6. Valtio avustamiseen koskien Helsingin seudun julkisen
henkilöliikenteen palveluiden järjestämistä kytketyt ehdot koskevat myös Tuusulan
alueeseen liittyvän liikenteen järjestämistä ja liikennehankintoja.
Toimenpide 8. Seudullisesti tärkeiden kustannustehokkaiden hankkeiden määrärahan
hyödyntäminen edellyttää Tuusulan kunnalta resurssia sopivien hankkeiden
valmisteluun, suunnitelmien laadintaan sekä toteutuvien hankkeiden rahoituksen
kuntaosuuden osoittamista.
Toimenpide 9. Raskaan liikenteen palvelualueiden esisuunnittelussa on mukana
muutamia kohteita myös Tuusulan alueelta. Kunnalta edellytetään kohteiden
mahdollisuuksien arviointia ja mikäli ne seudun ja kunnan kannalta todetaan
edistettäviksi, kunta tekee vaadittavan kaavoituksen.
Toimenpide 10. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisrahoitusmalli edellyttää kunnalta
potentiaalisten hankkeiden suunnitteluvalmiuden edistämistä sekä toteutusprosessin
osalta investointirahoituksen tavoittelua, oman rahoitusosuuden budjetointia sekä
toteutuksen aikataulutusta ja valmiutta rahoituksen ehtojen täyttämiseen.
Toimenpide 11. Ruuhkamaksut mahdollistavaa säädösvalmistelua tulee seurata ja
antaa tarvittavat kunnan lausunnot asiasta. Tuusulan kunnanhallitus on MAL 2019
suunnitelmaluonnoksesta antamassaan lausunnossa 14.1.2019 linjannut, ettei kunta
hyväksy ydinkaupunkialueen pääväylästön ruuhkautumisongelmaan ratkaisuksi, sekä
CO2 –päästöjen vähentämisen osaratkaisuksi esitettävää tiemaksujärjestelmää.
Toimenpide 12. edellyttää kunnalta seuraavan MAL-suunnitelman vaatimaa
resursointia.
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Toimenpide 13. Sitoutuminen mm. strategisiin kehityshankkeisiin sekä mm.
seurantatietojen kattavuuden ja hyödynnettävyyden kehittämistyöhön edellyttää
kunnalta osaltaan resursointia töiden rahoitukseen sekä kunnan edunvalvontaan sekä
toimenpiteen sisältämiin osaprojekteihin osallistumista tai niiden seurantaan.
Asumisen ja elinympäristön laadun osalta sopimuksella on seuraavia
vaikutuksia Tuusulan kunnalle:
Toimenpide 14. Tuusulan kunnan tulee sitoutua siihen, että sopimuskaudella
valmistuu asuntotonttien asemakaavoja (asumiseen tarkoitettua rakennusoikeutta)
yhteensä 168 000 kerrosneliömetriä (liitteessä asemakaavoitustavoite).
Rakennusoikeus tulee sijoittua sopimuskohdan 1 mukaisesti MAL-suunnitelman
maankäytön ensisijaiselle vyöhykkeelle. Tavoitteena on, että kaudella 2020-2023
Tuusulaan valmistuu 462 uutta asuntoa vuodessa. Asuntotuotannon ja kaavoituksen
kokonaistavoitteessa otetaan huomioon kunnan toiminnasta riippumattomat tekijät
mm. koronaepidemian vaikutukset yhteiskuntaan ja asuntorahoitukseen, talouden
suhdannevaihtelu, asuntomarkkinatilanne sekä liikenneinfrahankkeiden toteutuminen.
Toimenpide 15. Tuusulan tulee sitoutua varmistamaan ensisijaisten
kehittämisvyöhykkeiden asemakaavojen toteuttamisedellytykset ja tonttien käyttöön
saaminen.
Toimenpide 17. Valtion tukeman korkotukituotannon osuus on KUUMA-kunnissa
yhteensä 20 prosenttia KUUMA-seudun asuntotuotannon kokonaistavoiteesta
(Tuusulassa 92 asuntoa vuosittain). KUUMA-kuntien tulee huolehtia
tontinluovutuksessaan tai maankäyttösopimuksissaan siitä, että kunnan
asuntotuotannosta 10 prosenttia on valtion tukemaa tavallista 40-vuotista
korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa
(Tuusulassa 46 asuntoa vuosittain).
Toimenpide 18. Sopijapuolet selvittävät yhteistyössä edellytyksiä nostaa valtion
tukeman asuntotuotannon osuutta seudun asuntotuotannossa. Tuusulan kunnan
tulee varata tarvittava resurssi selvitystyöhön osallistumiseen.
Toimenpide 21. Tuusulan tulee sitoutua yhdessä seudun muiden kuntien ja valtion
kanssa ehkäisemään ja vähentämään asunnottomuutta tavoitteena
asunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2023 mennessä.
Muut sopimuksen kannalta tärkeät valtion toimenpiteet:
Sopimuksen toteuttamisen kannalta muista tärkeistä valtion toimenpiteistä Tuusulan
kuntaa suoraan koskee Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyden
huomioiminen valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2021-2032.
Hankkeen suunnittelussa kunta osallistuu yleis-, tie- ja rakennussuunnitteluun.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää
merkitä tiedoksi Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) päätöksen
13.8.2020
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ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,
että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Tuusulan kunnan osalta valtion ja Helsingin seudun kuntien
välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta 2020-2031 koskevan
neuvottelutuloksen 2.6.2020.
oikeuttaa pormestarin allekirjoittamaan sopimuksen Tuusulan kunnan puolesta.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 345
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Lindström
henna.lindstrom@tuusula.fi
yleiskaavasuunnittelija
Liitteet

1 Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimusta 2020-2031 koskeva neuvottelutulos
2.6.2020, Khall 21.9.2020
2 HSYK muistio 13.8.2020, Khall 21.9.2020
3 Liite 1 maankäytön ensisijaiset vyöhykkeet, Khall 21.9.2020
4 Liite 2 asuntotuotantotavoitteet, Khall 21.9.2020
Kuten liitteestä olevasta sopimuksesta ilmenee, Tuusulan kunta hyväksyy MAL-
sopimuksen maankäytön ja asumisen osalta. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
(HSL) hyväksyy kuntaa koskevan sopimuksen liikenteen osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) päätöksen
13.8.2020
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Tuusulan kunnan osalta valtion ja Helsingin seudun kuntien
välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta 2020-2031 koskevan
neuvottelutuloksen 2.6.2020
oikeuttaa pormestarin allekirjoittamaan sopimuksen Tuusulan kunnan puolesta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, 05.10.2020, § 77
Liitteet

1 Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimusta 2020-2031 koskeva neuvottelutulos
2.6.2020, valt 5.10.2020
2 HSYK muistio 13.8.2020, valt 5.10.2020
3 Liite 1 maankäytön ensisijaiset vyöhykkeet, valt 5.10.2020
4 Liite 2 asuntotuotantotavoitteet, valt 5.10.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

hyväksyä Tuusulan kunnan osalta valtion ja Helsingin seudun kuntien
välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta 2020-2031 koskevan
neuvottelutuloksen 2.6.2020
oikeuttaa pormestarin allekirjoittamaan sopimuksen Tuusulan kunnan puolesta.

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun puheenjohtaja esitti, että Kokoomus-
valtuustoryhmän ja Perussuomalaiset -valtuustoryhmän jäsenten toimittama
seuraava lisäys hyväksyttäisiin yksimielisesti:
”Tuusulan kunta toteaa lisäksi, että joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää
asukkaiden palvelujen ja liikkumisen sekä seudun ilmastotavoitteiden
saavuttamiseksi, mutta yksityisautoilu on kunnan asukkaiden ja yritysten kannalta
usein välttämätöntä ja tärkeää. Tuusula vastustaa edelleen tietullien tai
ruuhkamaksujen valmistelun jatkamista, eikä kunta sitoudu hyväksymään niitä.
Kunnanvaltuusto edellyttää tämän pöytäkirjamerkinnän esittämistä sopimuksen
allekirjoitustilaisuudessa.”
Anu Åberg, Matti Alanko, Aarno Järvinen ja Kati Lepojärvi kannattivat lisäystä.
Yksimielisyyttä ei saavutettu.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, on asia ratkaistava
äänestämällä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat
pohjaehdotuksen hyväksymistä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat lisäystä,
äänestävät "ei".
Suoritetyssa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Airikka, Toivanen, Tuhkunen,
Meckelborg, Noro, Pulska ja Peltonen), 43 ei-ääntä (Heikkinen, Alanko, Sjöblom I., Mäki-
Kuhna, Partanen, Mellin, Sirniö, Riola, Palomäki, Viitanen, Järvinen, Winqvist, Salmi,
Sulander, Yltävä, Kervinen, Heikkilä, Väänänen, Sipiläinen, Åberg, Laitila, Koskela,
Åvall, Lepojärvi, Kinnunen, Koivunen, Kiuru, Kaikkonen, Kuusisto, Mäensivu, Palvas,
Salonen, Nyman, Lindberg, Friman, Ahonen, Avellan, Stenvall, Sjöblom R., Tamminen,
Rosenqvist, Nätkynmäki ja Huuhtanen). Nieminen äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi tehdyn lisäyksen tulleen valtuuston päätökseksi.
Päätös
Valtuusto päätti
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hyväksyä Tuusulan kunnan osalta valtion ja Helsingin seudun kuntien
välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta 2020-2031 koskevan
neuvottelutuloksen 2.6.2020
oikeuttaa pormestarin allekirjoittamaan sopimuksen Tuusulan kunnan puolesta
todeta, että joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää asukkaiden palvelujen ja
liikkumisen sekä seudun ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta
yksityisautoilu on kunnan asukkaiden ja yritysten kannalta usein välttämätöntä
ja tärkeää. Tuusula vastustaa edelleen tietullien tai ruuhkamaksujen valmistelun
jatkamista, eikä kunta sitoudu hyväksymään niitä.
Tiedoksi
Kuuma-johtokunta, HSL-kuntayhtymä
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Kunnanhallitus, § 356,21.09.2020
Konsernijaosto, § 38,28.09.2020
Kunnanhallitus, § 361,28.09.2020
Valtuusto, § 78, 05.10.2020
§ 78
Osavuosikatsaus II 2020 ja talousarvion 2020 muuttaminen
TUUDno-2020-2237
Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 356
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Tuusulan kunnan talouden raportoinnin aikataulujen mukaan osavuosikatsaus 2.
käsitellään valtuustossa 5.10.2020. Koska Keusoten osavuosikatsausta varten
tarvittavat tiedot ovat saatavilla aikaisintaan 22.9.2020, tehdään esitys valtuustolle
kunnanhallituksen kokouksessa 28.9.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ottaa asian valtuuston 5.10.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksensa valtuustolle 28.9.2020 pidettävässä kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 28.09.2020, § 38
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Osavuosikatsaus II 2020, konsjaosto 28.9.2020
2 Vuositavoitteiden seuranta_8_2020, konsjaosto 28.9.2020
3 Riskienhallinta 2020 seuranta osavuosikatsaus II, konsjaosto 28.9.2020
4 Keusoten osuus kuukausikatsaus 2020, konsjaosto 28.9.2020
5 Osavuosikatsaus II 2020 tytäryhtiöt, konsjaosto 28.9.2020
6 Vesihuoltoliikelaitos osavuosikatsaus I 2020, konsjaosto 28.9.2020
7 Seudulliset palveluyksiköt ovk II 2020, konsjaosto 28.9.2020
Talouden toteutuminen
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Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtina olivat kuntastrategian mukaiset panostukset
kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan kasvuun sekä palveluiden ja palveluverkon
kehittämiseen. Tuusulassa on käynnissä laaja oppimisympäristöjen kehittäminen ja
kunta tekee suunnitelmallisesti toimenpiteitä (mm. korjaus- ja uusinvestoinnit)
kunnan sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Asuntomessujen valmisteluihin liittyvät
kustannukset painottuvat vuodelle 2020. Kunnan vuodelle 2020 alun perin budjetoitu
tulos oli lähes 4 milj. euroa alijäämäinen osin edellä kuvattujen panostusten sekä
sisäilmasta aiheutuvien väistötila ymv. kustannusten vuoksi.
Kunnan kaikkeen toimintaan vaikutti maaliskuussa Suomeen levinnyt korona-
epidemia. Epidemian johdosta valtioneuvosto ja aluehallintoviranomaiset määräsivät
ja ohjeistivat kuntalaisille ja kunnan palvelutoiminnalle laajoja rajoituksia ja
muutoksia. Hallituksen linjauksia seurattiin ja noudatettiin tarkasti. Keusoten kanssa
yhteistyö on ollut tiivistä. Toiminta ja henkilöstö sopeutui hyvin haastavaan
poikkeustilanteeseen ja etätyömalli otettiin laajasti käyttöön.
Tammi - elokuun toimintatuotot toteutuivat suunniteltua pienempinä.
Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 2,4 milj. euroa.
Koronaviruksen aiheuttamat muutokset toiminnassa näkyvät Sivistyksen toimialueella
varhaiskasvatuksen, uimahallin, museoiden, ja iltapäivätoiminnan maksutuotoissa.
Elokuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 59,4 %
(MTA 2020).
Tammi - elokuun toimintamenot olivat 0,2 % pienemmät edellisvuoteen verrattuna, eli
n. 0,4 milj. euroa. Toimintamenot toteutuivat palveluiden ostoissa 1,5 milj. euroa
pienempinä. Vähennystä tapahtui mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa (Keusote) 0,6
milj. euroa ja rakennus- ja kunnossapitopalveluissa 1,0 milj. euroa sekä
joukkoliikennepalveluissa 0,35 milj. euroa. Lisäksi aineet ja tarvikkeet toteutuivat 0,3
milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Toimintamenot kasvoivat kiinteistöpalveluissa
0,5 milj. euroa ja henkilöstökuluissa 1,2 milj. euroa (eläkemenoperusteisten maksujen
lisäys). Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 63,0 % muutettuun talousarvioon
nähden.
Toimintakate toteutui 64,0 % muutettuun talousarvioon nähden (toteuma v. 2019 66,8
%). Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.
Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat alkuvuonna 13,9 milj. euroa. Merkittävimpiä
vuoden 2020 kunnallistekniikan rakentamiskohteita ovat olleet Etelä-Tuusulassa
Puustellinmetsän kaava-alueen rakentaminen, Rykmentinpuiston kaava-alueen
rakentaminen, Monion katurakentaminen ja vesihuoltosiirrot ja asuntomessuille
tehtävät väliaikaisiset rakenteet. Muita Etelä-Tuusulan kohteita olivat Lahelanpelto II
kaava-alueen 2-vaiheen rakentaminen, Aropellon kaava-alueen kunnallistekniikan
rakentaminen ja Kuntoilijantien rakentaminen hulevesialtaineen. Jokelassa
rakennettiin Vallun työpaikka-aluetta ja Kellokoskella rakennettiin Linjapuisto II kaava-
aluetta.
Monion monitoimirakennuksen suunnittelu jatkui tarkastelujaksolla, pääpiirustukset
sekä kustannusarvio valmistuivat syyskuussa. Martta Wendelinin päiväkodin
toteutussuunnitelmat valmistuivat tarkastelujaksolla ja hanke on urakkalaskennassa.
Kirkonkylän kampuksen toteutussuunnitelmat valmistuvat 2020.
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Kunnan korollisen velan määrä oli elokuun lopussa 136,2 milj. euroa. Velan määrä
vastaavana ajankohtana vuonna 2019 oli 110,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei
ollut velkaa raportointikauden lopussa.

Ennuste vuositasolla
Koronaepidemia vaikuttaa olennaisesti kunnan tilikauden tulokseen. Tulosvaikutuksia
on edelleen vaikea arvioida; merkittävimmät taloudelliset vaikutukset liittyvät
mahdolliseen toiseen aaltoon sekä keskuspankkien ja valtioiden tukitoimien
jatkumiseen. Tilikauden alijäämäksi (kunta ja vesihuoltoliikelaitos) ennustetaan -9,1
milj. euroa.
Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronaepidemian talous- ja
työllisyysvaikutuksiin. Koronan vaikutukset kuntien verotuloihin ovat kuitenkin
elokuuhun mennessä kertyneiden verotulojen perusteella olleet arvioitua pienemmät.
Verotulojen ennusteeseen tehdään 5,7 milj. euron lisäys ja verotuloarvio nostetaan
186,5 milj. euroon. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton 2.9.2020 tullut ennuste
187,5 milj. euroa ja Tuusulan kunnan oma arvio verotulojen toteutumisesta 1 milj.
euroa Kuntaliiton ennustetta pienempänä
Valtionosuuden ennusteeseen tehdään yhteensä 6,2 milj. euron lisäys. Valtionosuuden
ennuste perustuu Kuntaliiton 4.9.2020 ennusteeseen siten, että Kuntaliiton
ennusteeseen on lisätty hallituksen 16.9.2020 ehdotuksen pohjalta arvioitu 3,0 milj.
euron valtionosuuden lisäys (täsmentyy Kuntaliiton valtionosuusennusteessa
5.10.). Ennusteessa on huomioitu myös Valtiovarainministeriön 7.8.2020
muutospäätös kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen sekä valtionosuuden kautta
tehty kiky-leikkauksen päättyminen 1.9.2020 alkaen. Laskelmassa on myös päivitetty
muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet OKM:n 24.7.2020 tekemän päätöksen
mukaiseksi.
Tulopuolen muut riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen.
Hidastunut talous ja laskusuunnassa oleva rakentaminen lisäävät epävarmuutta
kunnan tontinmyyntitavoitteiden toteutumiseen loppuvuoden osalta.
Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan jäävän 2,0 milj. euroa alle
budjetoidun, myyntien painottuessa loppuvuoteen.
Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa / kunnanviraston
johto. Keusoten arvio oman toiminnan aiheuttamasta lisämäärärahan tarpeesta on
lähes 23 milj. euroa (22.9.2020), mistä on arvioitu Tuusulan osuudeksi 3,9 milj. euroa
(TPE 2020 vs. TP 2019). Keusoten määrärahaa lisättiin osavuosikatsauksessa I
3,9 milj. euroa. Osavuosikatsaus II:n yhteydessä ei esitetä määrärahamuutoksia
Keusoten kuntaosuuteen. Keusoten 22.9.2020 ennusteen mukaan Tuusulan
kuntaosuus alittaisi kokonaisuutena 1,9 milj. eurolla MTA2020 mukaisen tason. Kunta
varautuu koronasta mahdollisesti aiheutuviin toimintakulujen kasvuun sekä HUS:in
alijäämän kattamisesta aiheutuvaan maksuosuuden kasvuun.
Koronaviruspandemia aiheuttaa HSL:n joukkoliikenteen lipputuloihin merkittävän
laskun, mikä lisää Tuusulan HSL:n maksuosuutta n. 1,6 milj. euroa. Lisäksi esitetään
411 000 euron määrärahaa kertaluonteiseen alaskirjaukseen koskien toukokuussa
purettua Mattilan päiväkotia.
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Kunnan tilikauden 2020 tuloksen ennustetaan olevan 10,0 milj. euroa alijäämäinen
(9,1 milj. euroa alijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yhteensä). Talousarvion mukainen
alijäämä oli 4,7 milj. euroa (3,8 milj. euroa alijäämäinen, kunta ja vesihuolto yhteensä).

Määrärahamuutokset
Käyttötalous ja tuloslaskelmaosa
Esitettävien määrärahamuutosten tulosta parantava vaikutus on yhteensä + 8 745 000
euroa.
Verotuloihin tehdään + 5 746 000 euron lisäys. Kuntaliiton 2.9.2020 tullut arvio on
187,5 milj. euroa kuluvan vuoden verotulojen määräksi. Ennusteessa on arvioitu
verotulojen toteutuvan 186,5 milj. euroa eli 1 milj. euroa Kuntaliiton ennustetta
pienempinä.
Valtionosuuksiin tehdään + 6 165 000 euron lisäys Kuntaliiton 4.9.2020 lähettämän
ennusteen mukaisesti. Lisäksi ennusteessa on huomioitu hallituksen 16.9.2020
ehdotuksen pohjalta arvioitu 3,0 milj. euron valtionosuuden lisäys.

Kunnanviraston johto
menovähennys + 595 000 euroa, Apotin käyttöönoton lykkäys vuodelle 2021
Yhteiset palvelut toimialue
menolisäys -350 000 euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus
menovähennys + 163 000 euroa, varhe-maksut / asiakas- ja henkilöstöpalvelut
menovähennys + 4 000 euroa, varhe-maksut / hallintopalvelut
Sivistyksen toimialue
menovähennys + 223 000 euroa, varhe-maksut /oppiminen
menovähennys + 94 000 euroa, varhe-maksut /varhaiskasvatus
menovähennys + 3 000 euroa, varhe-maksut / sivistyksen tukipalvelut
menovähennys + 11 000 euroa, varhe-maksut / kulttuuri
menovähennys + 9 000 euroa, varhe-maksut / vapaa-aika
Kasvun ja ympäristön toimialue.
menolisäys -1 600 000 euroa / yhdyskuntatekniikka, joukkoliikennepalvelut
menovähennys + 70 000 euroa, varhe-maksut / kehittäminen ja hallinto
menovähennys + 23 000 euroa, KUEL-maksut / kehittäminen ja hallinto
Lisäksi esitetään
tulovähennys -2 000 000, käyttöomaisuuden myyntivoitot
menolisäys -411 000 euron, kertaluonteiseen alaskirjaus / Mattilan päiväkoti.
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Investoinnit
Investointeihin tehdään yhteensä 2 300 000 euron määrärahan vähennykset.

Sivistyksen toimialue
menovähennys + 500 000 euroa, Ruotsinkylän koulun muutostyöt, pihaalueet,
vanhan elementtikoulun purku ja liitoskohdan perusparannus
menovähennys + 2 500 000 euroa, EteläTuusulan lukio/monitoimirakennus
MONIO
menovähennys + 150 000 euroa, urheilukeskuksen uimalammen pukuhuoneet
ja varastotilat
Kasvu ja ympäristö toimialue
menolisäys -600 000 euroa, Tuuskodon peruskorjaus
menolisäys -100 000 euroa, Sahankulma, rakennusvalvonnan tilojen muutostyöt
ja kalustaminen
menolisäys -150 000 euroa, Väistötilojen kalustaminen
Lisätiedot: Markku Vehmas, puh. 040 314 3060
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Konsernijaosto päättää
merkitä osavuosikatsauksen II tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 28.09.2020, § 361
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Osavuosikatsaus II 2020, khall 28.9.2020
2 Vuositavoitteiden seuranta_8_2020, khall 28.9.2020
3 Riskienhallinta 2020 seuranta osavuosikatsaus II, khall 28.9.2020
4 Osavuosikatsaus II 2020 tytäryhtiöt, khall 28.9.2020
5 Seudulliset palveluyksiköt ovk II 2020, khall 28.9.2020
6 Vesihuoltoliikelaitos osavuosikatsaus I 2020, khall 28.9.2020
7 Keusoten osuus kuukausikatsaus 2020, khall 28.9.2020
Talouden toteutuminen
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Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtina olivat kuntastrategian mukaiset panostukset
kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan kasvuun sekä palveluiden ja palveluverkon
kehittämiseen. Tuusulassa on käynnissä laaja oppimisympäristöjen kehittäminen ja
kunta tekee suunnitelmallisesti toimenpiteitä (mm. korjaus- ja uusinvestoinnit)
kunnan sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Asuntomessujen valmisteluihin liittyvät
kustannukset painottuvat vuodelle 2020. Kunnan vuodelle 2020 alun perin budjetoitu
tulos oli lähes 4 milj. euroa alijäämäinen osin edellä kuvattujen panostusten sekä
sisäilmasta aiheutuvien väistötila ymv. kustannusten vuoksi.
Kunnan kaikkeen toimintaan vaikutti maaliskuussa Suomeen levinnyt korona-
epidemia. Epidemian johdosta valtioneuvosto ja aluehallintoviranomaiset määräsivät
ja ohjeistivat kuntalaisille ja kunnan palvelutoiminnalle laajoja rajoituksia ja
muutoksia. Hallituksen linjauksia seurattiin ja noudatettiin tarkasti. Keusoten kanssa
yhteistyö on ollut tiivistä. Toiminta ja henkilöstö sopeutui hyvin haastavaan
poikkeustilanteeseen ja etätyömalli otettiin laajasti käyttöön.
Tammi - elokuun toimintatuotot toteutuivat suunniteltua pienempinä.
Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 2,4 milj. euroa.
Koronaviruksen aiheuttamat muutokset toiminnassa näkyvät Sivistyksen toimialueella
varhaiskasvatuksen, uimahallin, museoiden, ja iltapäivätoiminnan maksutuotoissa.
Elokuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 59,4 %
(MTA 2020).
Tammi - elokuun toimintamenot olivat 0,2 % pienemmät edellisvuoteen verrattuna, eli
n. 0,4 milj. euroa. Toimintamenot toteutuivat palveluiden ostoissa 1,5 milj. euroa
pienempinä. Vähennystä tapahtui mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa (Keusote) 0,6
milj. euroa ja rakennus- ja kunnossapitopalveluissa 1,0 milj. euroa sekä
joukkoliikennepalveluissa 0,35 milj. euroa. Lisäksi aineet ja tarvikkeet toteutuivat 0,3
milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Toimintamenot kasvoivat kiinteistöpalveluissa
0,5 milj. euroa ja henkilöstökuluissa 1,2 milj. euroa (eläkemenoperusteisten maksujen
lisäys). Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 63,0 % muutettuun talousarvioon
nähden.
Toimintakate toteutui 64,0 % muutettuun talousarvioon nähden (toteuma v. 2019 66,8
%). Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.
Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat alkuvuonna 13,9 milj. euroa. Merkittävimpiä
vuoden 2020 kunnallistekniikan rakentamiskohteita ovat olleet Etelä-Tuusulassa
Puustellinmetsän kaava-alueen rakentaminen, Rykmentinpuiston kaava-alueen
rakentaminen, Monion katurakentaminen ja vesihuoltosiirrot ja asuntomessuille
tehtävät väliaikaisiset rakenteet. Muita Etelä-Tuusulan kohteita olivat Lahelanpelto II
kaava-alueen 2-vaiheen rakentaminen, Aropellon kaava-alueen kunnallistekniikan
rakentaminen ja Kuntoilijantien rakentaminen hulevesialtaineen. Jokelassa
rakennettiin Vallun työpaikka-aluetta ja Kellokoskella rakennettiin Linjapuisto II kaava-
aluetta.
Monion monitoimirakennuksen suunnittelu jatkui tarkastelujaksolla, pääpiirustukset
sekä kustannusarvio valmistuivat syyskuussa. Martta Wendelinin päiväkodin
toteutussuunnitelmat valmistuivat tarkastelujaksolla ja hanke on urakkalaskennassa.
Kirkonkylän kampuksen toteutussuunnitelmat valmistuvat 2020.
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Kunnan korollisen velan määrä oli elokuun lopussa 136,2 milj. euroa. Velan määrä
vastaavana ajankohtana vuonna 2019 oli 110,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei
ollut velkaa raportointikauden lopussa.
Ennuste vuositasolla
Koronaepidemia vaikuttaa olennaisesti kunnan tilikauden tulokseen. Tulosvaikutuksia
on edelleen vaikea arvioida; merkittävimmät taloudelliset vaikutukset liittyvät
mahdolliseen toiseen aaltoon sekä keskuspankkien ja valtioiden tukitoimien
jatkumiseen. Tilikauden alijäämäksi (kunta ja vesihuoltoliikelaitos) ennustetaan -9,1
milj. euroa.
Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronaepidemian talous- ja
työllisyysvaikutuksiin. Koronan vaikutukset kuntien verotuloihin ovat kuitenkin
elokuuhun mennessä kertyneiden verotulojen perusteella olleet arvioitua pienemmät.
Verotulojen ennusteeseen tehdään 5,7 milj. euron lisäys ja verotuloarvio nostetaan
186,5 milj. euroon. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton 2.9.2020 tullut ennuste
187,5 milj. euroa ja Tuusulan kunnan oma arvio verotulojen toteutumisesta 1 milj.
euroa Kuntaliiton ennustetta pienempänä
Valtionosuuden ennusteeseen tehdään yhteensä 6,2 milj. euron lisäys. Valtionosuuden
ennuste perustuu Kuntaliiton 4.9.2020 ennusteeseen siten, että Kuntaliiton
ennusteeseen on lisätty hallituksen 16.9.2020 ehdotuksen pohjalta arvioitu 3,0 milj.
euron valtionosuuden lisäys (täsmentyy Kuntaliiton valtionosuusennusteessa
5.10.). Ennusteessa on huomioitu myös Valtiovarainministeriön 7.8.2020
muutospäätös kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen sekä valtionosuuden kautta
tehty kiky-leikkauksen päättyminen 1.9.2020 alkaen. Laskelmassa on myös päivitetty
muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet OKM:n 24.7.2020 tekemän päätöksen
mukaiseksi.
Tulopuolen muut riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen.
Hidastunut talous ja laskusuunnassa oleva rakentaminen lisäävät epävarmuutta
kunnan tontinmyyntitavoitteiden toteutumiseen loppuvuoden osalta.
Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan jäävän 2,0 milj. euroa alle
budjetoidun, myyntien painottuessa loppuvuoteen.
Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa / kunnanviraston
johto. Keusoten arvio oman toiminnan aiheuttamasta lisämäärärahan tarpeesta on
lähes 23 milj. euroa (22.9.2020), mistä on arvioitu Tuusulan osuudeksi 3,9 milj. euroa
(TPE 2020 vs. TP 2019). Keusoten määrärahaa lisättiin osavuosikatsauksessa I
3,9 milj. euroa. Osavuosikatsaus II:n yhteydessä ei esitetä määrärahamuutoksia
Keusoten kuntaosuuteen. Keusoten 22.9.2020 ennusteen mukaan Tuusulan
kuntaosuus alittaisi kokonaisuutena 1,9 milj. eurolla MTA2020 mukaisen tason. Kunta
varautuu koronasta mahdollisesti aiheutuviin toimintakulujen kasvuun sekä HUS:in
alijäämän kattamisesta aiheutuvaan maksuosuuden kasvuun.
Koronaviruspandemia aiheuttaa HSL:n joukkoliikenteen lipputuloihin merkittävän
laskun, mikä lisää Tuusulan HSL:n maksuosuutta n. 1,6 milj. euroa. Lisäksi esitetään
411 000 euron määrärahaa kertaluonteiseen alaskirjaukseen koskien toukokuussa
purettua Mattilan päiväkotia.
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Kunnan tilikauden 2020 tuloksen ennustetaan olevan 10,0 milj. euroa alijäämäinen
(9,1 milj. euroa alijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yhteensä). Talousarvion mukainen
alijäämä oli 4,7 milj. euroa (3,8 milj. euroa alijäämäinen, kunta ja vesihuolto yhteensä).
Määrärahamuutokset
Käyttötalous ja tuloslaskelmaosa
Esitettävien määrärahamuutosten tulosta parantava vaikutus on yhteensä + 8 745 000
euroa.
Verotuloihin tehdään + 5 746 000 euron lisäys. Kuntaliiton 2.9.2020 tullut arvio on
187,5 milj. euroa kuluvan vuoden verotulojen määräksi. Ennusteessa on arvioitu
verotulojen toteutuvan 186,5 milj. euroa eli 1 milj. euroa Kuntaliiton ennustetta
pienempinä.
Valtionosuuksiin tehdään + 6 165 000 euron lisäys Kuntaliiton 4.9.2020 lähettämän
ennusteen mukaisesti. Lisäksi ennusteessa on huomioitu hallituksen 16.9.2020
ehdotuksen pohjalta arvioitu 3,0 milj. euron valtionosuuden lisäys.
Kunnanviraston johto
menovähennys + 595 000 euroa, Apotin käyttöönoton lykkäys vuodelle 2021
Yhteiset palvelut toimialue
menolisäys -350 000 euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus
menovähennys + 163 000 euroa, varhe-maksut / asiakas- ja henkilöstöpalvelut
menovähennys + 4 000 euroa, varhe-maksut / hallintopalvelut
Sivistyksen toimialue
menovähennys + 223 000 euroa, varhe-maksut /oppiminen
menovähennys + 94 000 euroa, varhe-maksut /varhaiskasvatus
menovähennys + 3 000 euroa, varhe-maksut / sivistyksen tukipalvelut
menovähennys + 11 000 euroa, varhe-maksut / kulttuuri
menovähennys + 9 000 euroa, varhe-maksut / vapaa-aika
Kasvun ja ympäristön toimialue
menolisäys -1 600 000 euroa / yhdyskuntatekniikka, joukkoliikennepalvelut
menovähennys + 70 000 euroa, varhe-maksut / kehittäminen ja hallinto
menovähennys + 23 000 euroa, KUEL-maksut / kehittäminen ja hallinto
Lisäksi esitetään
tulovähennys -2 000 000, käyttöomaisuuden myyntivoitot
menolisäys -411 000 euron, kertaluonteiseen alaskirjaus / Mattilan päiväkoti.
Investoinnit
Investointeihin tehdään yhteensä 2 300 000 euron määrärahan vähennykset.
Sivistyksen toimialue
menovähennys + 500 000 euroa, Ruotsinkylän koulun muutostyöt, pihaalueet,
vanhan elementtikoulun purku ja liitoskohdan perusparannus
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menovähennys + 2 500 000 euroa, EteläTuusulan lukio/monitoimirakennus
MONIO
menovähennys + 150 000 euroa, urheilukeskuksen uimalammen pukuhuoneet
ja varastotilat
Kasvu ja ympäristö toimialue
menolisäys -600 000 euroa, Tuuskodon peruskorjaus
menolisäys -100 000 euroa, Sahankulma, rakennusvalvonnan tilojen muutostyöt
ja kalustaminen
menolisäys -150 000 euroa, Väistötilojen kalustaminen
Lisätiedot: Markku Vehmas, puh. 040 314 3060
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2020
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
muuttaa vuoden 2020 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt
määrärahamuutokset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

Valtuusto, 05.10.2020, § 78
Liitteet

1 Keusoten osuus kuukausikatsaus 2020, valt 5.10.2020
2 Osavuosikatsaus II 2020, valt 5.10.2020
3 Vuositavoitteiden seuranta_8_2020, valt 5.10.2020
4 Riskienhallinta 2020 seuranta osavuosikatsaus II, valt 5.10.2020
5 Osavuosikatsaus II 2020 tytäryhtiöt, valt 5.10.2020
6 Vesihuoltoliikelaitos osavuosikatsaus I 2020, valt 5.10.2020
7 Seudulliset palveluyksiköt ovk II 2020, valt 5.10.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
muuttaa vuoden 2020 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt
määrärahamuutokset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Antti Kaikkonen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen ja hänen tilalleen tuli
Keskiryhmän 2. varavaltuutettu Pentti Mattila.
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Tekninen lautakunta, § 72,09.06.2020
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 55,16.06.2020
Kunnanhallitus, § 269,10.08.2020
Kunnanhallitus, § 284,17.08.2020
Kunnanhallitus, § 310,31.08.2020
Valtuusto, § 79, 05.10.2020
§ 79
Rykmentinpuiston monitoimikampus, hankesuunnitelma
TUUDno-2020-1297
Tekninen lautakunta, 09.06.2020, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Heikkilä
mikko.heikkila@tuusula.fi
hankesuunnittelija
Oheismateriaali
1 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Hankesuunnitelma, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
2 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 01 Suunnittelutyöryhmä, TL 9.6.2020,
ksltk.16.6.2020
3 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 02 Pinta-alakäsitteet, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
4 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 03 Viitesuunnitelma, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
5 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 04 Tilaohjelma ja laajuustiedot, TL
9.6.2020, ksltk 16.6.2020
6 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 05 Rakennustapaselostus, TL 9.6.2020,
ksltk 16.6.2020
7 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 06 Asemakaava ja -määräykset, TL
9.6.2020, ksltk.16.6.2020
8 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 07 Alustava aikataulu, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
9 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 08 Tavoitehinta-arvio, TL 9.6.2020, ksltk.
16.6.2020
10 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 09 Meluselvitys ja Tuusulanväylän
liittymätarkastelu, oheismat, TL9.6.2020, ksltk 16.6.2020
11 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 10 Kasarmialueen
rakennushistoriallinen selostus, oheismat, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
12 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 11 Johto- ja katu piirustukset, oheismat,
TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
13 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 12 Alustava perustamistapalausunto,
oheismat, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
14 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 14 Hiilijalanjälkiraportti, oheismat, TL
9.6.2020, ksltk 16.6.2020
15 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 15 Energiatehok. rak. ohj., oheismat, TL
9.6.2020, ksltk 16.6.2020
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16 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 16 Sisäisen vuokran laskelmat,
oheismat, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
17 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 17 Alustavat tilakortit, oheismat, TL
9.6.2020, ksltk 16.6.2020
18 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 18 Alustava keittiösuunnitelma,
oheismat, TL 9.6.2020, ksltk 16.6.2020
19 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 19 Akustiset vaatimukset, oheismat, TL
9.6.2020, ksltk 16.6.2020
20 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 20 AV-hankesuunnitelma, oheismat, TL
9.6.2020, ksltk 16.6.2020
Asiaselostus
Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 12.11.2018 § 124 päätöksen Tuusulan
kunnan palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä
palveluverkkosuunnitelman päivitys.
Uudisrakennuksena toteutettava Rykmentinpuiston monitoimikampus on yksi
sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista
suunnittelukaudelle.
Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan sisäilmaongelmaiset sekä tiloiltaan
vanhentuneet Hyökkälän ja Hyrylän koulukeskukset sekä tiloiltaan vanhentuneen
Mikkolan koulun perusopetuksen sekä vaativan erityisopetuksen.
Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tilapalveluiden ja Sivistyksen toimialueen
sekä Hyrylän, Hyökkälän ja Mikkolan koulun kanssa.
Suunnittelussa on käytetty pohjana Iloisen oppimisen Tuusula –
oppimisympäristösuunnittelun suuntaviivat –julkaisua sekä huomioitu kuntalaisten
toiveita, joita on kartoitettu työpajoissa ja asukasilloissa.
Palveluverkkosuunnitelman 2019 - 2026 mukaan uutta koulua suunniteltaessa
lähtökohtana on 3 –sarjainen alakoulu ja 8-sarjainen yläkoulu, jossa on yhteensä
n. 920 oppilasta ja 44 esikoululaista sekä vaativaa erityisopetusta n. 150 oppilaalle.
Kampuksen yhteyteen voidaan toteuttaa tiloja seurojen ja yhdistysten
harrastustoiminnalle. Oppilasennusteen mukaan Rykmentinpuiston alueen
oppilasmäärä on vuonna 2030 n. 900 oppilasta.
Hyökkälän koulu on tällä hetkellä 2-sarjainen alakoulu ja 7-8- sarjainen koulu ja n. 670
op-pilaan koulukeskus.
Hyrylän koulu on tällä hetkellä 6-7-sarjainen ja n. 410 oppilaan koulukeskus.
Mikkolan koulu on tällä hetkellä 330 oppilaan koulu, jossa on 2- sarjainen yleisopetus
(230 oppilasta) ja vaativassa erityisopetuksessa on n. 100 oppilasta.
Hankkeen pääkonsultteina
on hankesuunnitteluvaiheessa toiminut Arkkitehtitoimisto LPV Oy. Lisäksi
hankesuunnitteluun on osallistunut useita eri osa-alueiden asiantuntijakonsultteja,
kuten: rakenne, geo-tekniikka, akustiikka, av-järjestelmät, energiatehokkuus,
hiilijalanjälki sekä kustannustieto.
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Uudisrakennuksen alustava bruttoala on n. 14 325 brm2, hyötyalan ollessa noin
10232 hym2. Tilatehokkuus on 8,04 m2 / oppilas. Koulutontin laajuus on noin 3,9 ha,
josta rakennetun koulupihan osuus on noin 18000 m². Kampuksen yhteyteen
rakennetaan vain noin puolet koulun tarvitsemista liikuntatiloista, loput liikuntatilat
osoitetaan Tuusulan Urheilukeskuksesta.
Rykmentinpuiston koulukampus esitetään toteutettavaksi
elinkaarihankkeena. Elinkaarimallissa suunnitteluratkaisun kehittäminen,
toteutussuunnittelu, rakentaminen sekä kiinteistön ylläpito jäävät yksityisen
palveluntuottajan vastuulle.
Hankkeen tavoiteaikataulu:
hankesuunnitelman päätäntä 8/2020
elinkaarikilpailutus 10/2020 – 8/2021
rakentamisen valmistelu 11/2021 – 2/2022
rakentaminen 3/2022 – 3/2024
kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 4 – 5/2024
käyttöönotto, tavoitteena 8/2024
Hankkeen arvioidut rakentamiskustannukset ovat 40 064 000 euroa (alv 0%).
Määrärahat:
Vuodelle 2020, 100 000 euroa
Vuodelle 2021, 840 000 euroa
Vuodelle 2022, 12 000 000 euroa
Vuodelle 2023, 12 000 000 euroa
Vuodelle 2024, 8 000 000 euroa
Kustannusten jakautumista vuosille 2020-2024 sekä kustannusarviota tarkennetaan
hankkeen edetessä.
Lisäksi hankkeelle varataan (hinnat alv. 0%):
Opetus- ja esitystilojen AV-järjestelmät 966 000 €
irtokalustus noin 500€/henkilö (sisältää oppilaat ja henkilöstön)
Leasing -kustannukset 200€/oppilas
palvelukeittiö: ensikalusteet (astiat, ruokailu- ja ruoanvalmistusvälineet,
ruoankuljetusvaunut ym. sekä siivouslaitteet), yhteensä 70 000 euroa
siivous noin 50 000 euroa
Teams-kokouksen välityksellä asiaa esittelee arkkitehti Annika Marttinen,
Arkkitehtitoimisto LPV Oy:stä. Hankesuunnittelija Mikko Heikkilä paikalla Teams-
kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Esa Koskinen, rakennuspäällikkö
Tekninen lautakunta päättää
osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
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ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 16.06.2020, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Heikkilä, Tiina Simons, Markus Torvinen
mikko.heikkila@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi
hankesuunnittelija, kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö
Liitteet

1 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Hankesuunnitelma, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
2 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 01 Suunnittelutyöryhmä, TL 9.6.2020,
ksltk.16.6.2020
3 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 02 Pinta-alakäsitteet, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
4 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 03 Viitesuunnitelma, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
5 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 04 Tilaohjelma ja laajuustiedot, TL
9.6.2020, ksltk 16.6.2020
6 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 05 Rakennustapaselostus, TL 9.6.2020,
ksltk 16.6.2020
7 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 06 Asemakaava ja -määräykset, TL
9.6.2020, ksltk.16.6.2020
8 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 07 Alustava aikataulu, TL 9.6.2020, ksltk
16.6.2020
9 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 08 Tavoitehinta-arvio, TL 9.6.2020, ksltk.
16.6.2020
Asiaselostus
Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 12.11.2018 § 124 päätöksen Tuusulan
kunnan palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä
palveluverkkosuunnitelman päivitys.
Uudisrakennuksena toteutettava Rykmentinpuiston monitoimikampus on yksi
sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista
suunnittelukaudelle.
Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan sisäilmaongelmaiset sekä tiloiltaan
vanhentuneet Hyökkälän ja Hyrylän koulukeskukset sekä tiloiltaan vanhentuneen
Mikkolan koulun perusopetuksen sekä vaativan erityisopetuksen.
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Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tilapalveluiden ja Sivistyksen toimialueen
sekä Hyrylän, Hyökkälän ja Mikkolan koulun kanssa.
Suunnittelussa on käytetty pohjana Iloisen oppimisen Tuusula –
oppimisympäristösuunnittelun suuntaviivat –julkaisua sekä huomioitu kuntalaisten
toiveita, joita on kartoitettu työpajoissa ja asukasilloissa.
Palveluverkkosuunnitelman 2019 - 2026 mukaan uutta koulua suunniteltaessa
lähtökohtana on 3 –sarjainen alakoulu ja 8-sarjainen yläkoulu, jossa on yhteensä
n. 920 oppilasta ja 44 esikoululaista sekä vaativaa erityisopetusta n. 150 oppilaalle.
Kampuksen yhteyteen voidaan toteuttaa tiloja seurojen ja yhdistysten
harrastustoiminnalle. Oppilasennusteen mukaan Rykmentinpuiston alueen
oppilasmäärä on vuonna 2030 n. 900 oppilasta.
Hyökkälän koulu on tällä hetkellä 2-sarjainen alakoulu ja 7-8- sarjainen koulu ja n. 670
oppilaan koulukeskus.
Hyrylän koulu on tällä hetkellä 6-7-sarjainen ja n. 410 oppilaan koulukeskus.
Mikkolan koulu on tällä hetkellä 330 oppilaan koulu, jossa on 2- sarjainen yleisopetus
(230 oppilasta) ja vaativassa erityisopetuksessa on n. 100 oppilasta.
Hankkeen pääkonsultteina
on hankesuunnitteluvaiheessa toiminut Arkkitehtitoimisto LPV Oy. Lisäksi
hankesuunnitteluun on osallistunut useita eri osa-alueiden asiantuntijakonsultteja,
kuten: rakenne, geo-tekniikka, akustiikka, av-järjestelmät, energiatehokkuus,
hiilijalanjälki sekä kustannustieto.
Uudisrakennuksen alustava bruttoala on n. 14 325 brm2, hyötyalan ollessa noin
10232 hym2. Tilatehokkuus on 8,04 m2 / oppilas. Koulutontin laajuus on noin 3,9 ha,
josta rakennetun koulupihan osuus on noin 18000 m². Kampuksen yhteyteen
rakennetaan vain noin puolet koulun tarvitsemista liikuntatiloista, loput liikuntatilat
osoitetaan Tuusulan Urheilukeskuksesta.
Rykmentinpuiston koulukampus esitetään toteutettavaksi
elinkaarihankkeena. Elinkaarimallissa suunnitteluratkaisun kehittäminen,
toteutussuunnittelu, rakentaminen sekä kiinteistön ylläpito jäävät yksityisen
palveluntuottajan vastuulle.
Hankkeen tavoiteaikataulu:
hankesuunnitelman päätäntä 8/2020
elinkaarikilpailutus 10/2020 – 8/2021
rakentamisen valmistelu 11/2021 – 2/2022
rakentaminen 3/2022 – 3/2024
kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 4 – 5/2024
käyttöönotto, tavoitteena 8/2024
Hankkeen arvioidut rakentamiskustannukset ovat 40 064 000 euroa (alv 0%).
Määrärahat:
Vuodelle 2020, 100 000 euroa
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Vuodelle 2021, 8 400 000 euroa
Vuodelle 2022, 12 000 000 euroa
Vuodelle 2023, 12 000 000 euroa
Vuodelle 2024, 8 000 000 euroa
Kustannusten jakautumista vuosille 2020-2024 sekä kustannusarviota tarkennetaan
hankkeen edetessä.
Lisäksi hankkeelle varataan (hinnat alv. 0%):
Opetus- ja esitystilojen AV-järjestelmät 966 000 €
irtokalustus noin 500€/henkilö (sisältää oppilaat ja henkilöstön)
Leasing -kustannukset 200€/oppilas
palvelukeittiö: ensikalusteet (astiat, ruokailu- ja ruoanvalmistusvälineet,
ruoankuljetusvaunut ym. sekä siivouslaitteet), yhteensä 70 000 euroa
siivous noin 50 000 euroa
Teams-kokouksen välityksellä asiaa esitteli arkkitehti Annika Marttinen,
Arkkitehtitoimisto LPV Oy:stä. Hankesuunnittelija Mikko Heikkilä oli paikalla Teams-
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.
__________
Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Alanko esitti asian palauttamista uudelleen
valmisteluun. Jäsen Alangon perusteluina oli, että Tuusulassa tarvitaan myös
pienempiä kouluja. Suutarintien kerrostaloissa tulee asumaan paljon ihmisiä, joten
esim. Hyökkälän koulu olisi oivallisella paikalla. Jäsen Weckman kannatti jäsen Alangon
esitystä.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys,
jonka mukaan esittelijän ehdotusta äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa, jäsen Alangon
palautusesitys on tullut lautakunnan päätökseksi.
Suoritetussa äänestyksessä jäsen Alangon esitystä kannattivat jäsenet Alanko,
Weckman, Raevuori, esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Åvall, Udd, Nätkynmäki,
Väänänen, Laitila, Hellgren, Tuhkunen, Salonen. Jäsen Ahonen äänesti tyhjää.
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Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen äänin 8-3, 1 tyhjä, 1 poissa, lautakunnan
päättäneen asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Päätös
.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti äänin 8-3, 1 tyhjä, 1 poissa,
osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.
Jäsenet Alanko ja Weckman jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen: "Tuusulassa
tarvitaan mieluummin useita pienempiä kouluja hajautetusti kuin keskittämällä
muutamaan suureen kampukseen. Tehdyllä päätöksellä Hyrylän keskustan lähelle ei
jää yhtään koulua".

Kunnanhallitus, 10.08.2020, § 269
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Heikkilä
mikko.heikkila@tuusula.fi
hankesuunnittelija
Liitteet

1 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Hankesuunnitelma, khall 10.8.2020
2 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 01 Suunnittelutyöryhmä, khall 10.8.2020
3 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 02 Pinta-alakäsitteet, khall 10.8.2020
4 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 03 Viitesuunnitelma, khall 10.8.2020
5 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 04 Tilaohjelma ja laajuustiedot, khall
10.8.2020
6 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 05 Rakennustapaselostus, khall 10.8.2020
7 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 06 Asemakaava ja -määräykset, khall
10.8.2020
8 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 07 Alustava aikataulu, khall 10.8.2020
9 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 08 Tavoitehinta-arvio, khall 10.8.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
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VALTUUSTO päättää

---

hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pekka Heikkinen teki seuraavan
palautusesityksen: "Ehdotan, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin,
että hankkeen laajuuden ja ajoituksen suhteen otetaan huomioon Mikkolan koulun
pitäminen opetuskäytössä ainakin vuoteen 2035 saakka, Hyrylän koulukeskus
pidetään opetuskäytössä ainakin vuoteen 2028 saakka ja että Hyökkälän ja
Kirkonkylän koulujen väistötiloja hyödynnetään ainakin vuoteen 2028 saakka. Näin
koulu voidaan toteuttaa nyt suunniteltua pienempänä, mahdollisesti kaksivaiheisena
ja ajoittaa niin, että ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön vuonna 2028."
Esitys raukesi kannattamattomana.
Keskustelun jatkuessa Pasi Huuhtanen esitti Jussi Salosen kannattamana, että asia
jätetään pöydälle. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
jättää asian pöydälle.
Pekka Heikkinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen palautusesityksessään mainituin
perustein.
Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons ja Heikki Lonka olivat asiantuntijoina kokouksessa.
Arkkitehti Annika Marttinen (LPV) esitteli hankesuunnitelmaa kokouksessa.
Outi Huusko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Kunnanhallitus, 17.08.2020, § 284
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Heikkilä
mikko.heikkila@tuusula.fi
hankesuunnittelija
Liitteet

1 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 01 Suunnittelutyöryhmä, khall 17.8.2020
2 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 02 Pinta-alakäsitteet, khall 17.8.2020
3 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 03 Viitesuunnitelma, khall 17.8.2020
4 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 04 Tilaohjelma ja laajuustiedot, khall
17.8.2020
5 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 05 Rakennustapaselostus, khall 17.8.2020
6 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 06 Asemakaava ja -määräykset, khall
17.8.2020
7 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 07 Alustava aikataulu, khall 17.8.2020
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8 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 08 Tavoitehinta-arvio, khall 17.8.2020
9 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Hankesuunnitelma, khall 17.8.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.
Päätös
Asia poistettiin puheenjohtajan esityksestä esityslistalta.

Kunnanhallitus, 31.08.2020, § 310
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Heikkilä
mikko.heikkila@tuusula.fi
hankesuunnittelija
Liitteet

1 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Hankesuunnitelma, khall 31.8.2020
2 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 01 Suunnittelutyöryhmä, khall 31.8.2020
3 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 02 Pinta-alakäsitteet, khall 31.8.2020
4 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 03 Viitesuunnitelma, khall 31.8.2020
5 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 04 Tilaohjelma ja laajuustiedot, khall
31.8.2020
6 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 05 Rakennustapaselostus, khall 31.8.2020
7 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 06 Asemakaava ja -määräykset, khall
31.8.2020
8 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 07 Alustava aikataulu, khall 31.8.2020
9 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 08 Tavoitehinta-arvio, khall 31.8.2020
Rykmentinpuiston monitoimikampus on tarkoitus mitoittaa 920 oppilaalle, 44
esikoululaiselle ja alkuperäisestä poiketen vain 100:lle vaativaa erityisopetusta
saavalle oppilaalle. Vaativan erityisopetuksen voi olettaa tarvitsevan kaksinkertaisen
määrän tilaa perusopetukseen verrattuna. Mitoitusoppilasmäärä on siis yhteensä
1164 oppilasta.
Tämän kokoisen koulun mitoitus johdettuna OPH:n suosituksista ja ottaen huomioon,
että osa liikuntatiloista sijaitsee muualla, on 10,3 brm2 per oppilas. Koulun koko on
näin ollen 12.000 brm2 ja rakentamisen kustannusarvio 35.000.000 euroa.
Vuosittaiset vuokrakustannukset ovat palveluverkkoselvityksen mukaan 1224 euroa
per oppilas vuodessa eli 1.425.000 euroa.
Liitteenä oleva hankesuunnitelma voi toimia elinkaarihankkeen kilpailutuksen pohjana.
Hankesuunnitelmaan päivitetään laajuustiedot. Elinkaarihanke on syytä toteuttaa
kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jolloin hankesuunnitelman sisältö voidaan

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
05.10.2020

6/2020

69 (192)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

sovittaa edellä mainittuihin kustannus- ja mitoitustavoitteisiin. Elinkaarihankkeessa
tehdään optimointia elinkaari- ja investointikustannusten välillä, joten
investointikustannus voi olla suurempikin edellyttäen, että elinkaarikustannuksissa
saadaan säästöä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
kuitenkin niin, että hankkeen laajuus on 12.000 brm2 ja investointikustannukset
35.000.000 euroa.
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

___

hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman kuitenkin
niin, että hankkeen laajuus on 12.000 brm2 ja investointikustannukset
35.000.000 euroa.
oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen
oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittaessa muutoksia ja tarkennuksia
hankesuunnitelmaan ja edellä mainittuihin tavoitteisiin silloin, kun muutokset
ovat kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta perusteltavissa.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pekka Heikkinen teki seuraavan
palautusesityksen: "Ehdotan, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin,
että hankkeen laajuuden ja ajoituksen suhteen otetaan huomioon Mikkolan koulun
pitäminen opetuskäytössä ainakin vuoteen 2035 saakka, Hyrylän koulukeskus
pidetään opetuskäytössä ainakin vuoteen 2028 saakka ja Hyökkälän ala-asteen tiloja
sekä Riihikallion ja Kirkonkylän väistötiloja hyödynnetään ainakin vuoteen 2028
saakka. Näin koulu voidaan toteuttaa nyt suunniteltua pienempänä, ja rakentaa
kahdessa vaiheessa ja ajoittaa niin, että ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön noin
vuonna 2027-2028.
Hankesuunnitelma tuodaan uudestaan käsiteltäväksi aikaisintaan siinä yhteydessä
kun palveluverkkosuunnitelman tarkistus käsitellään. Palautusesitystäni perustelen
seuraavasti:
- Hankesuunnitelman perusteena on valtuuston 12.11.2018 hyväksymä
palveluverkkosuunnitelma. Siinä olevat väestö- ja oppilasmääräennusteet ovat
osoittautuneet merkittävästi ylimitoitetuksi.
- Tuusulan kunnan taloustilanne on osoittautunut merkittävästi heikommaksi kuin
palveluverkkosuunnitelmasta päätettäessä arvioitiin
- Hankesuunnitelmaehdotuksen yhteenvedossa todetaan, että Rykmentinpuiston
kampuksen valmistuessa Mikkolan koulu puretaan/poistuu käytöstä. Tämä peruste on
voimassa olevan palveluverkkosuunnitelman vastainen
- Toisin kuin esittelytekstiin ja päätösehdotukseen on kirjattu, koulun hinta on
edelleen varusteineen ja urheilukseskukseen suunniteltuine liikuntatiloineen on
edelleen yli 40 Me". Pentti Mattila ja Tuija Reinikainen kannattivat Pekka Heikkisen
palautusesitystä.
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Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu palautusesitys, on
asia ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että
ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä (Huuhtanen, Lappalainen, Mäensivu,
Mäki-Kuhna, Nordström, Peltonen, Salmi, Salonen ja Lindberg) ja 4 EI-ääntä (Heikkilä,
Heikkinen, Mattila ja Reinikainen). Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä
kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman
kuitenkin niin, että hankkeen laajuus on 12.000 brm2 ja investointikustannukset
35.000.000 euroa.
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman kuitenkin
niin, että hankkeen laajuus on 12.000 brm2 ja investointikustannukset
35.000.000 euroa.
oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen
oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittaessa muutoksia ja tarkennuksia
hankesuunnitelmaan ja edellä mainittuihin tavoitteisiin silloin, kun muutokset
ovat kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta perusteltavissa.
Pekka Heikkinen jätti eriävän mielipiteen palautusesityksessään kirjatuin perusteluin.
Tuija Reinikainen jätti seuraavan eriävän mielipiteen: "Pykälä olisi pitänyt palauttaa
kokonaan uudelleen valmisteluun niin, että Rykmentinpuiston monitoimikampuksen
hanketta olisi tarkasteltu osana koko palveluverkkoa. Kunnanhallitus kokoontuu
talousarvio-iltakouluun parin viikon päästä, ja nyt pykälän liitteenä olleet virheet
liitetiedostoissa olisi voitu korjata ja tuoda hanke asianmukaisesti päätöksentekoon.
Kunnanhallituksen seminaarissa 13-14.8 nousi esiin mm. ettei Mikkolan koulua
tarvitsisikaan siirtää suunnitellussa aikataulussa Rykmentinpuiston
monitoimikampukseen, vaan se voisi jatkaa toimintaa olemassa olevissa tiloissa. Myös
Riihikallion kouluhanke nousi mitoituksen osalta seminaarissa esiin.
Samoin pitäisi harkita kaikkien koulujen tilannetta uudelleen. Esim. Hyökkälän koulun
ala-asteen tilat on vastikään remontoitu, joten olisi järkevää, että ala-astetta ei
lakkautettaisi nyt, vaan se jatkaisi toimintaansa olemassa olevissa tiloissa vielä
toistaiseksi. Hyökkälän koulun ala-asteen rakennus on myös suojelukohde. Ylä-asteen
tilanne on toinen, on järkevää, että väistötiloissa toimivat Hyökkälän koulun ylä-asteen
oppilaat siirtyvät suunnitellusti Rykmentinpuiston monitoimikampukseen ja yläasteen
rakennus voidaan purkaa.
Tässä taloudellisessa tilanteessa pitää tarkastella koko palveluverkkoa uudelleen.
Hankkeita pitää arvioida ja aikatauluttaa uudelleen, ja hakea osaratkaisuja olemassa
olevista hyväkuntoisista ja vastikään kunnostetuista koulurakennuksista. Tuusulan
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taloustilanne on heikkenemässä merkittävästi. Palveluverkkoa tehtäessä
väestöennuste on tehty suuremmalle väestönkasvulle kuin mitä on toteutuma ja
nykyennuste."

Heikki Lonka ja Virpi Lehmusvaara olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Valtuusto, 05.10.2020, § 79
Liitteet

1 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Hankesuunnitelma, valt 5.10.2020
2 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 01 Suunnittelutyöryhmä, valt 5.10.2020
3 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 02 Pinta-alakäsitteet, valt 5.10.2020
4 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 03 Viitesuunnitelma, valt 5.10.2020
5 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 04 Tilaohjelma ja laajuustiedot, valt
5.10.2020
6 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 05 Rakennustapaselostus, valt 5.10.2020
7 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 06 Asemakaava ja -määräykset, valt
5.10.2020
8 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 07 Alustava aikataulu, valt 5.10.2020
9 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 08 Tavoitehinta-arvio, valt 5.10.2020
10 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 09 Meluselvitys ja Tuusulanväylän
liittymätarkastelu, oheismat, valt 5.10.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
11 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 10 Kasarmialueen
rakennushistoriallinen selostus, oheismat, valt 5.10.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
12 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 11 Johto- ja katu piirustukset, oheismat,
valt 5.10.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
13 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 12 Alustava perustamistapalausunto,
oheismat, valt 5.102020
Verkkojulkisuus rajoitettu
14 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 13 Energiatodistukset, oheismat, valt
5.10.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
15 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 14 Hiilijalanjälkiraportti, oheismat, valt
5.10.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
16 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 15 Energiatehok. rak. ohj., oheismat,
valt 5.10.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
17 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 16 Sisäisen vuokran laskelmat,
oheismat, valt 5.10.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
18 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 17 Alustavat tilakortit, oheismat, valt
5.10.2020
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Verkkojulkisuus rajoitettu
19 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 18 Alustava keittiösuunnitelma,
oheismat, valt 5.10.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
20 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 19 Akustiset vaatimukset, oheismat, valt
5.10.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
21 Rykmentinpuiston monitoimikampus, Liite 20 AV-hankesuunnitelma, oheismat, valt
5.10.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman kuitenkin
niin, että hankkeen laajuus on 12.000 brm2 ja investointikustannukset
35.000.000 euroa.
oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen
oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittaessa muutoksia ja tarkennuksia
hankesuunnitelmaan ja edellä mainittuihin tavoitteisiin silloin, kun muutokset
ovat kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta perusteltavissa.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pekka Heikkinen esitti Satu Heikkilän,
Pentti Mattilan ja Matti Alangon kannattamana, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun.
Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka
kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka
kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 jaa-ääntä (Huuhtanen, Partanen, Kuusisto,
Toivanen, Palomäki, Kiuru, Salmi, Yltävä, Salonen, Koivunen, Mellin, Mäki-Kuhna,
Meckelborg, Tuhkunen, Järvinen, Winqvist, Sulander, Sirniö, Noro, Laitila, Kervinen,
Pulska, Sjöblom I., Väänänen, Sipiläinen, Kinnunen, Mäensivu, Lepojärvi, Åvall,
Lundberg, Rosenqvist, Åberg, Riola, Airikka, Lindberg, Peltonen, Friman, Stenvall,
Tamminen, Nätkynmäki ja Koskela), 8 ei-ääntä (Alanko, Heikkinen, Mattila, Heikkilä,
Viitanen, Nyman, Ahonen, Avellan) ja 2 tyhjää ääntä (Palvas ja Nieminen).
Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Ruut Sjöblom poistui kokouksesta ja hänen tilalleen tuli Kokoomuksen 2.
varavaltuutettu Vesa Lundberg.
Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 20.18–20.36.
Tiedoksi
Mikko Simpanen, Heikki Lonka, Virpi Lehmusvaara, kasvu ja ympäristö, sivistys
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 49,23.08.2018
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 74,28.08.2018
Kuntakehityslautakunta, § 11,23.01.2019
Ikäihmisten neuvosto, § 16,25.02.2019
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 26,26.03.2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 28,28.03.2019
Kuntakehityslautakunta, § 26,25.03.2020
Kunnanhallitus, § 129,30.03.2020
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 37,21.04.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 24,23.04.2020
Kuntakehityslautakunta, § 77,19.08.2020
Kunnanhallitus, § 300,24.08.2020
Valtuusto, § 80, 05.10.2020
§ 80
Pellavamäentie, asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3557
TUUDno-2018-904
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 23.08.2018, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Kuntasuunnittelu/Kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
lausuntoa Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.6–
29.6.2018 ja 13.8–31.8.2018 välisenä aikana.
Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylän eteläpuolelle Riihikallion
Pellavamäentien lähiympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa Riihikallion koulun
tontin laajentuminen ja täydennysrakentaminen koulun läheisyydessä. Pellavamäen
kallioinen metsäalue koulun luoteis- ja pohjoispuolella on tarkoitus säilyttää
virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen huomioiden.
Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin Riihikallion koulun ja päiväkoti Pellavan lisäksi
Pellavamäentien rinteessä rakentamaton julkisten rakennusten tontti, Pellavamäen
ulkoilualue ja luonnontilaista puistoaluetta.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1964-2011). Osa
suunnittelualueesta, Pellavamäentien pohjoisosan itäpuoli on asemakaavoittamatonta
aluetta. Pellavamäentien pohjoisosan länsipuoli on merkitty asemakaavassa
luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL) sekä yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y). Riihikallion koulu on merkitty opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YO-5). Koulun pohjoispuoli on lähivirkistysaluetta (VL) ja
koulun itäpuoli julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL). Koulun
eteläpuoleinen Peuranpuisto on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi
(PL).
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Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat –osayleiskaava, mikä on
oikeusvaikutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin. Tämän
kaavamuutoksen suunnittelualue kuuluu suurelta osin asemakaavoitettuun
alueeseen, mille ei ole osoitettu käyttötarkoitusmerkintää osayleiskaavassa.
Pellavamäki on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL-1). VL-1 -alueen halki kulkee
ohjeellinen ulkoilureitti.
Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa, mutta ehdotusta ei ole vielä asetettu
nähtäville. Yleiskaava 2040:ssa Pellavamäentie on merkitty joukkoliikenteen
laatukäytäväksi (jl) ja yhdystieksi. Suunnittelualueen osalta Pellavamäentien eteläpuoli
on osoitettu asumiseen (AK-1, AO, AP). Tien länsipäädyssä lähellä Ruotsinkyläntien
risteystä on osoitettu lounais-koillissuuntainen viheryhteystarve, maakunnallisesti
arvokaskulttuuriympäristö ja maisemapelto (MA).Ruotsinkyläntien suuntaisesti kulkee
kevyenliikenteen runkoverkko. Pellavamäentien pohjoispuolelle on osoitettu asumista
(AO-1), geologisesti arvokas alue (ge-4), virkistysalue (V) ja palveluille (P) osoitettu alue.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla ei ole Pellavamäen asemakaavaan tässä
vaiheessa huomautettavaa.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
antaa esittelytekstissä olevan lausunnon Pellavamäentien asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 28.08.2018, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Kuntasuunnittelu/Kaavoitus pyytää kasvatus- ja sivistyslautakunnan
lausuntoa Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.6–
29.6.2018 ja 13.8–31.8.2018 välisenä aikana.
Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylän eteläpuolelle Riihikallion
Pellavamäentien lähiympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa Riihikallion koulun
tontin laajentuminen ja täydennysrakentaminen koulun läheisyydessä. Pellavamäen
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kallioinen metsäalue koulun luoteis- ja pohjoispuolella on tarkoitus säilyttää
virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen huomioiden.
Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin Riihikallion koulun ja päiväkoti Pellavan lisäksi
Pellavamäentien rinteessä rakentamaton julkisten rakennusten tontti, Pellavamäen
ulkoilualue ja luonnontilaista puistoaluetta.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1964-2011). Osa
suunnittelualueesta, Pellavamäentien pohjoisosan itäpuoli on asemakaavoittamatonta
aluetta. Pellavamäentien pohjoisosan länsipuoli on merkitty asemakaavassa
luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL) sekä yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y). Riihikallion koulu on merkitty opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YO-5). Koulun pohjoispuoli on lähivirkistysaluetta (VL) ja
koulun itäpuoli julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL). Koulun
eteläpuoleinen Peuranpuisto on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi
(PL).
Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat –osayleiskaava, mikä on
oikeusvaikutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin. Tämän
kaavamuutoksen suunnittelualue kuuluu suurelta osin asemakaavoitettuun
alueeseen, mille ei ole osoitettu käyttötarkoitusmerkintää osayleiskaavassa.
Pellavamäki on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL-1). VL-1 -alueen halki kulkee
ohjeellinen ulkoilureitti.
Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa, mutta ehdotusta ei ole vielä asetettu
nähtäville. Yleiskaava 2040:ssa Pellavamäentie on merkitty joukkoliikenteen
laatukäytäväksi (jl) ja yhdystieksi. Suunnittelualueen osalta Pellavamäentien eteläpuoli
on osoitettu asumiseen (AK-1, AO, AP). Tien länsipäädyssä lähellä Ruotsinkyläntien
risteystä on osoitettu lounais-koillissuuntainen viheryhteystarve, maakunnallisesti
arvokaskulttuuriympäristö ja maisemapelto (MA).Ruotsinkyläntien suuntaisesti kulkee
kevyenliikenteen runkoverkko. Pellavamäentien pohjoispuolelle on osoitettu asumista
(AO-1), geologisesti arvokas alue (ge-4), virkistysalue (V) ja palveluille (P) osoitettu alue.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto
Opetuksen järjestämisen ja palveluverkon kehittämisen näkökulmasta kaavamuutos
nähdään hyvänä asiana. Riihikallion koulun ja Pellavan päiväkodin alue on melko
ahtaasti rakennettu ja etenkin koulun piha-alueita on syytä tarkastella ja pyrkiä
laajentamaan. Riihikallion koulun laajentaminen on osa Tuusulan kunnan
palveluverkkosuunnitelmaa. Koulusta on tarkoituksena tulla 4 –sarjainen, noin 800 –
900 oppilaan kokoinen yksikkö ja se on osa yhtenäiskoulujen muodostamaa
palveluverkon ydintä. Jotta uusi koulu rakentuu tontille, on aluetta laajennettava.
Kaavamuutoksessa on syytä huomioida nykyistä suuremman koulun mahtuminen
tontille, riittävät piha-alueet koulun oppilaiden ja alueen asukkaiden käyttöön,
lähimetsän käyttäminen oppimisympäristönä, turvalliset koulureitit, henkilökunnan
pysäköintialueet, huoltajien saattoliikenne sekä huoltoajo.
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Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus-ja sivistyslautakunta päättää antaa esittelytekstissä olevan lausunnon
Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 23.01.2019, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Aalto
jenni.aalto@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 L Pellavamäen selostuksen liitekooste, KKL 23.1.2019
2 L Pellavamäentien kaavaselostus, KKL 23.1.2019
Tiivistelmä
Asemakaavan muutos koskee Pellavamäentien lähiympäristöä Tuusulan Riihikalliossa
Hyrylän eteläpuolella. Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden
toteutumista siten, että kaavatyössä etsimme aktiivisesti tapoja, joilla
uudisrakentamisen ja kasvun tarpeet sopeutetaan olemassa olevaan
rakennuskantaan ja maisemaan niin, että sekä vanha että uusi saavat lisäarvoa
toisistaan; toteutamme laadukkaita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen
asteen palveluita, jotka osaltaan tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
sekä suosimme uusiutuvan energian käyttöä kaikessa uudisrakentamisessa ja
lämmitysjärjestelmien saneerauksissa.
Kaavaratkaisu mahdollistaa Riihikallion koulun tontin laajentumisen sekä
Pellavamäentien ympäristön täydennysrakentumisen ja kehittymisen Riihikallion
taajamakeskittymään tukeutuen. Pellavamäen kallioinen metsäalue koulun
luoteispuolella on tarkoitus säilyttää virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen
huomioiden. Kaavassa osoitetaan säilyvät viheralueet sekä tarvittavat viher- ja
ulkoiluyhteydet. Kaavassa on varattu tarvittava katutila Ruotsinkyläntien ja
Pellavamäentien risteyksen liikennejärjestelyjen parantamiselle.
Suunnittelualue on noin 29 hehtaaria. Asemakaavassa yleisille rakennuksille

kerrosalaa on osoitettu 18 000 k#m2, josta 6 700 k-m2 on lisäystä aiempaan. Uutta

asuntokerrosalaa on noin 23 000 k#m2. Asukasmäärän lisäys on noin 650 as.
Asuinpientalokortteleiden rakennusoikeus tehokkuusluvuksi muutettuna vaihtelee
noin e=0,08 ja e=0,25 välillä. Asuinrakennusten korttelialueella on sallittu
kerrostalojen rakentaminen. Kortteleille on osoitettu tehokkuudeksi 0,5 ja 0,6 ja
kerroskorkeudet II-IV.
Kaava-alue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta omistaa Riihikallion
koulun nykyisen tontin, virkistysaluetta, puistoaluetta ja metsää koulun etelä-, pohjois-
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ja koillispuolella. Lisäksi kunta omistaa Pellavamäentien, Sotkantien ja Kuovintien
katualueet. Kaavaratkaisu on tehty kunnan aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on
neuvoteltu maanomistajien kanssa.
Asemakaavanmuutoksesta aiheutuu kunnalle kuluja palvelurakentamisen myötä noin
30 miljoonaa euroa (koulurakennuksen vaihtoehdosta riippuen) sekä katu- ja
infrarakentamisesta noin 5 miljoonaa euroa. Asemakaavamuutos nostaa alueen
arvoa. Kunnalle kohdistuu tuloja tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja
/tai vuokraamisesta, sekä yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta
maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Suunnittelun vaiheet
Asemakaavan muutoksen taustalla on palveluverkkoselvitykseen liittyen Riihikallion
koulurakennuksen laajentaminen uutta opetussuunnitelmaa tukevaksi, tiloiltaan
tehokkaaksi ja riittäväksi sekä kannustavan ja miellyttävän oppimisympäristön
aikaansaaminen. Koulun laajennushankkeen tarkoituksena on koulurakennuksen
laajentaminen yhdellä täydellä sarjalla (1.-9. luokat), mikä tarkoittaa noin 200 oppilaan
ja yli 10 opettajan lisäystä sekä muuta tarvittava lisähenkilökuntaa.
Aikaisemmin Riihikalliossa on ollut kolme erillistä pienempää kaavahanketta, jotka
kaavoituksen tehostamisen vuoksi on päätetty yhdistää samaan kaavaan Riihikallion
koulun laajentamisen kanssa.
Asemakaavan käynnistämissopimuksia on käsitelty kuntakehityslautakunnassa sekä
hallituksessa vuoden 2018 aikana (asiasta tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa:
Muut suunnitelmat ja päätökset). Asemakaava ja asemakaavan muutos ovat tulleet
vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 21.12.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen
mukaisesti nähtävillä 14.-29.6.2018 ja 13.-31.8.2018 välisenä aikana. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä.
Asukkaita on kuultu pormestari-illan 28.2.2018 ja palveluverkkoillan 2.10.2018
yhteydessä. Asukastilaisuuksissa keskustelut ja kommentit kohdistuivat luonto- ja
virkistysarvoihin Pellavamäellä, pururadan valaistukseen, kulkureittien parantamiseen
Peuranpuiston alueella, Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteykseen sekä
pysäköintiin. Rakentamista Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen
ympäristössä pidettiin hyvänä ja tarpeellisena. Peuranpuistoon ei haluttu korkeaa
rakentamista. Metlan tutkimusmetsää pidettiin arvokkaana lähivirkistysalueena.
Esitetyt mielipiteet on huomioitu kaavaluonnoksen laadinnassa.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Pellavamäentien täydennysrakentaminen tukeutuu Riihikallion taajamakeskittymään
ja eheyttää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan toteuttaminen
mahdollistaa Riihikallion koulun laajentumisen, parantaa tonttitarjontaa, vahvistaa
Hyrylän palveluiden kysyntää ja tiivistää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta.
Riihikallion päiväkoti Pellava, nuorisotalo Kertsi sekä koulu ympäristöineen on
merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaavassa osoitetaan Riihikallion
koululle laajempi toiminta-alue ja tonttia on laajennettu länsi-pohjoissuunnassa.
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Riihikallion koulun tontin rakennusoikeutta on kasvatettu aikaisemmasta 8 600 k#m2:
stä 15 000 k-m2:in. Nuorisotalon tontin rakennusoikeutta on kasvatettu 3 000 k-m2

(aikaisemmasta 2 700 k-m2) ja tonttia on pienennetty tontin pohjoisrajalla vastaamaan
paremmin toteutunutta tilannetta.
Kaavassa on osoitettu Riihikallion koulun eteläpuolelle Peuranpuisto ja Pellavamäen
kallioinen metsäalue lähivirkistysalueiksi (VL). Koulutontin laajennus pienentää
metsäaluetta ja kuntopolun reittiä on muutettu koulun pohjoispuolella laajennuksesta
johtuen, kuitenkin kuntopolun rengasmainen lenkki säilyttäen.
Riihikallion koulun eteläpuolelle on osoitettu lähivirkistysalue Peuranpuisto sekä
A#kortteleiden alue, jolle voi rakentaa kerrostaloja tai rivitaloja ja muita kytkettyjä
asuinrakennuksia. Rakennukset rajaavat katutilaa muodostaen melusuojan kadun ja
pihojen väliin. Rakennusten katutasoon voidaan rakentaa ympäristöhäiriötä
aiheuttamatonta työtilaa korkeintaan 10% rakennuksen kerrosalasta. Korttelialueelle
sallitaan enintään neljäkerroksisen asuintalon rakentaminen. Tonttitehokkuus
korttelialueilla vaihtelee e=0,50:stä e=0,60:een.
Suunnittelualueen luoteisosaan ja Pähkinämäentien eteläpuolelle on osoitettu uutta
rakentamista ja niitä palvelevia katuyhteyksiä. AO-kortteleille saa rakentaa
erillispientaloja ja paritaloja. AP-kortteleille saa rakentaa erillispientaloja, paritaloja tai
rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Tonttitehokkuus on pääosin e=0,25.
Sallittu kerrosluku on pääosin kaksi ja rinteeseen rakennettaessa kaksi ja puoli
kerrosta. Tonteille on lisäksi osoitettu rakennusoikeutta autokatoksille ja
talousrakennuksille. Rinteen rakennukset pihoineen tulee sopeuttaa olemassa oleviin
maastonmuotoihin ja ne on toteutettava korkeatasoisesti ympäristön luonteeseen
soveltuvalla tavalla.
Luoteisosan peltoalue on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen
ympäristö, ja sen arvojen säilyminen on osaltaan huomioitu kaavatyössä. Peltoalue on
pääpiirteissään pidetty avoimena ja uudisrakentaminen on sijoitettu maaston
nouseville osille lähelle reunavyöhykettä, mikä on perinteinen asutuksen sijainti
kulttuurimaisemassa. Pellonlaitaan osoitetulle rakentamiselle on osoitettu istutettava
alueen osa, mikä luo uuden, pehmeästi maastoa mukailevan reunavyöhykkeen
pellolle kulttuurimaisemaan sekä ekologisen viheryhteyden eläinten liikkumiselle.
Liikennemäärät kasvavat alueella ja liikenneturvallisuus sekä pysäköintitilanne
yleisesti paranevat. Metsontien päähän on osoitettu LPA-alue, joka mahdollistaa
pysäköintialueen suunnittelun ja Pellavamäentien katutilan leveys mahdollistaa
kadunvarsipysäköintiä lyhytaikaista pysäköintiä varten. Kaavaluonnoksessa on varattu
tarvittava katutila Pellavamäentien ja Ruotsinkyläntien risteyksen parantamiseen.
Alueelle on osoitettu kevyen liikenteen verkosto, joka yhdistää asuinkorttelit,
joukkoliikennereitit ja palvelut mahdollisimman sujuvasti.

Lisätiedot:

kaavasuunnittelija Jenni Aalto p. 040 314 3673

Ehdotus
Esittelijä: Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää
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hyväksyä laaditun asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
asettaa asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Ikäihmisten neuvosto, 25.02.2019, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Aalto
Kuntakehityslautakunta on 23.1.2019 § 11 päättänyt asettaa asemakaava ja
asemakaavan muutosluonnoksen MRA30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta
tarvittavat lausunnot .Luonnos on nähtävillä 7.2.–8.3.2019. Lausuntoa pyydetään
toimittamaan viimeistään 29.3.2019.
Lausunto toimitetaan osoitteella Tuusulan kunta, kaavoitus, PL 60, 04301 TUUSULA tai
sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi. Mahdollisesta lisäajasta lausunnon
antamista varten pyydämme sopimaan kaavoitussihteeri Benita Salmisen kanssa p.
040 314 3511 tai sp. benita.salminen(at)tuusula.fi.
Yleisötilaisuus
Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksesta
järjestettiin yleisötilaisuus Riihikallion koululla (os. Pellavamäentie 15) torstaina
14.2.2019 klo 17.30 – 19.30.
Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Jenni Aalto, p. 040 314 3673.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto päättää
merkitä tiedokseen lausuntopyynnön ja keskustella
Pellavamäentien asemakaavasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta.
Päätös
Ikäihmisten neuvosto päätti
merkitä lausuntopyynnön tiedoksi
todeta, ettei sillä ole siihen lausuttavaa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 26.03.2019, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Simons, Markus Torvinen, Hannamari Halinen
tiina.simons@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö
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Liitteet

1 Pellavamäentien asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos, kaavaselostus, ksltk
26.3.2019
Tiivistelmä
Asemakaavan muutos koskee Pellavamäentien lähiympäristöä Tuusulan Riihikalliossa
Hyrylän eteläpuolella. Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden
toteutumista siten, että kaavatyössä etsimme aktiivisesti tapoja, joilla
uudisrakentamisen ja kasvun tarpeet sopeutetaan olemassa olevaan
rakennuskantaan ja maisemaan niin, että sekä vanha että uusi saavat lisäarvoa
toisistaan; toteutamme laadukkaita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen
asteen palveluita, jotka osaltaan tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
sekä suosimme uusiutuvan energian käyttöä kaikessa uudisrakentamisessa ja
lämmitysjärjestelmien saneerauksissa.
Kaavaratkaisu mahdollistaa Riihikallion koulun tontin laajentumisen sekä
Pellavamäentien ympäristön täydennysrakentumisen ja kehittymisen Riihikallion
taajamakeskittymään tukeutuen. Pellavamäen kallioinen metsäalue koulun
luoteispuolella on tarkoitus säilyttää virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen
huomioiden. Kaavassa osoitetaan säilyvät viheralueet sekä tarvittavat viher- ja
ulkoiluyhteydet. Kaavassa on varattu tarvittava katutila Ruotsinkyläntien ja
Pellavamäentien risteyksen liikennejärjestelyjen parantamiselle.
Suunnittelualue on noin 29 hehtaaria. Asemakaavassa yleisille rakennuksille

kerrosalaa on osoitettu 18 000 k#m2, josta 6 700 k-m2 on lisäystä aiempaan. Uutta

asuntokerrosalaa on noin 23 000 k#m2. Asukasmäärän lisäys on noin 650 as.
Asuinpientalokortteleiden rakennusoikeus tehokkuusluvuksi muutettuna vaihtelee
noin e=0,08 ja e=0,25 välillä. Asuinrakennusten korttelialueella on sallittu
kerrostalojen rakentaminen. Kortteleille on osoitettu tehokkuudeksi 0,5 ja 0,6 ja
kerroskorkeudet II-IV.
Kaava-alue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta omistaa Riihikallion
koulun nykyisen tontin, virkistysaluetta, puistoaluetta ja metsää koulun etelä-, pohjois-
ja koillispuolella. Lisäksi kunta omistaa Pellavamäentien, Sotkantien ja Kuovintien
katualueet. Kaavaratkaisu on tehty kunnan aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on
neuvoteltu maanomistajien kanssa.
Asemakaavanmuutoksesta aiheutuu kunnalle kuluja palvelurakentamisen myötä noin
30 miljoonaa euroa (koulurakennuksen vaihtoehdosta riippuen) sekä katu- ja
infrarakentamisesta noin 5 miljoonaa euroa. Asemakaavamuutos nostaa alueen
arvoa. Kunnalle kohdistuu tuloja tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja
/tai vuokraamisesta, sekä yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta
maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Suunnittelun vaiheet
Asemakaavan muutoksen taustalla on palveluverkkoselvitykseen liittyen Riihikallion
koulurakennuksen laajentaminen uutta opetussuunnitelmaa tukevaksi, tiloiltaan
tehokkaaksi ja riittäväksi sekä kannustavan ja miellyttävän oppimisympäristön
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aikaansaaminen. Koulun laajennushankkeen tarkoituksena on koulurakennuksen
laajentaminen yhdellä täydellä sarjalla (1.-9. luokat), mikä tarkoittaa noin 200 oppilaan
ja yli 10 opettajan lisäystä sekä muuta tarvittava lisähenkilökuntaa.
Aikaisemmin Riihikalliossa on ollut kolme erillistä pienempää kaavahanketta, jotka
kaavoituksen tehostamisen vuoksi on päätetty yhdistää samaan kaavaan Riihikallion
koulun laajentamisen kanssa.
Asemakaavan käynnistämissopimuksia on käsitelty kuntakehityslautakunnassa sekä
hallituksessa vuoden 2018 aikana (asiasta tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa:
Muut suunnitelmat ja päätökset). Asemakaava ja asemakaavan muutos ovat tulleet
vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 21.12.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen
mukaisesti nähtävillä 14.-29.6.2018 ja 13.-31.8.2018 välisenä aikana. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä.
Asukkaita on kuultu pormestari-illan 28.2.2018 ja palveluverkkoillan 2.10.2018
yhteydessä. Asukastilaisuuksissa keskustelut ja kommentit kohdistuivat luonto- ja
virkistysarvoihin Pellavamäellä, pururadan valaistukseen, kulkureittien parantamiseen
Peuranpuiston alueella, Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteykseen sekä
pysäköintiin. Rakentamista Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen
ympäristössä pidettiin hyvänä ja tarpeellisena. Peuranpuistoon ei haluttu korkeaa
rakentamista. Metlan tutkimusmetsää pidettiin arvokkaana lähivirkistysalueena.
Esitetyt mielipiteet on huomioitu kaavaluonnoksen laadinnassa.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Pellavamäentien täydennysrakentaminen tukeutuu Riihikallion taajamakeskittymään
ja eheyttää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan toteuttaminen
mahdollistaa Riihikallion koulun laajentumisen, parantaa tonttitarjontaa, vahvistaa
Hyrylän palveluiden kysyntää ja tiivistää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta.
Riihikallion päiväkoti Pellava, nuorisotalo Kertsi sekä koulu ympäristöineen on
merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaavassa osoitetaan Riihikallion
koululle laajempi toiminta-alue ja tonttia on laajennettu länsi-pohjoissuunnassa.

Riihikallion koulun tontin rakennusoikeutta on kasvatettu aikaisemmasta 8 600 k#m2:
stä 15 000 k-m2:in. Nuorisotalon tontin rakennusoikeutta on kasvatettu 3 000 k-m2

(aikaisemmasta 2 700 k-m2) ja tonttia on pienennetty tontin pohjoisrajalla vastaamaan
paremmin toteutunutta tilannetta.
Kaavassa on osoitettu Riihikallion koulun eteläpuolelle Peuranpuisto ja Pellavamäen
kallioinen metsäalue lähivirkistysalueiksi (VL). Koulutontin laajennus pienentää
metsäaluetta ja kuntopolun reittiä on muutettu koulun pohjoispuolella laajennuksesta
johtuen, kuitenkin kuntopolun rengasmainen lenkki säilyttäen.
Riihikallion koulun eteläpuolelle on osoitettu lähivirkistysalue Peuranpuisto sekä
A#kortteleiden alue, jolle voi rakentaa kerrostaloja tai rivitaloja ja muita kytkettyjä
asuinrakennuksia. Rakennukset rajaavat katutilaa muodostaen melusuojan kadun ja
pihojen väliin. Rakennusten katutasoon voidaan rakentaa ympäristöhäiriötä
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aiheuttamatonta työtilaa korkeintaan 10% rakennuksen kerrosalasta. Korttelialueelle
sallitaan enintään neljäkerroksisen asuintalon rakentaminen. Tonttitehokkuus
korttelialueilla vaihtelee e=0,50:stä e=0,60:een.
Suunnittelualueen luoteisosaan ja Pähkinämäentien eteläpuolelle on osoitettu uutta
rakentamista ja niitä palvelevia katuyhteyksiä. AO-kortteleille saa rakentaa
erillispientaloja ja paritaloja. AP-kortteleille saa rakentaa erillispientaloja, paritaloja tai
rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Tonttitehokkuus on pääosin e=0,25.
Sallittu kerrosluku on pääosin kaksi ja rinteeseen rakennettaessa kaksi ja puoli
kerrosta. Tonteille on lisäksi osoitettu rakennusoikeutta autokatoksille ja
talousrakennuksille. Rinteen rakennukset pihoineen tulee sopeuttaa olemassa oleviin
maastonmuotoihin ja ne on toteutettava korkeatasoisesti ympäristön luonteeseen
soveltuvalla tavalla.
Luoteisosan peltoalue on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen
ympäristö, ja sen arvojen säilyminen on osaltaan huomioitu kaavatyössä. Peltoalue on
pääpiirteissään pidetty avoimena ja uudisrakentaminen on sijoitettu maaston
nouseville osille lähelle reunavyöhykettä, mikä on perinteinen asutuksen sijainti
kulttuurimaisemassa. Pellonlaitaan osoitetulle rakentamiselle on osoitettu istutettava
alueen osa, mikä luo uuden, pehmeästi maastoa mukailevan reunavyöhykkeen
pellolle kulttuurimaisemaan sekä ekologisen viheryhteyden eläinten liikkumiselle.
Liikennemäärät kasvavat alueella ja liikenneturvallisuus sekä pysäköintitilanne
yleisesti paranevat. Metsontien päähän on osoitettu LPA-alue, joka mahdollistaa
pysäköintialueen suunnittelun ja Pellavamäentien katutilan leveys mahdollistaa
kadunvarsipysäköintiä lyhytaikaista pysäköintiä varten. Kaavaluonnoksessa on varattu
tarvittava katutila Pellavamäentien ja Ruotsinkyläntien risteyksen parantamiseen.
Alueelle on osoitettu kevyen liikenteen verkosto, joka yhdistää asuinkorttelit,
joukkoliikennereitit ja palvelut mahdollisimman sujuvasti.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
Asemakaava-alueelta on varmistettava turvalliset koulureitit Riihikallion
kouluun. Palveluverkkosuunnitelman toteutuessa, tarkastelujakson loppupuolella
oppilasmäärien noustessa ennusteen mukaisesti, voidaan koulun oppilasmääriin
vaikuttaa ohjaamalla aloittavia oppilaita oppilaaksiottoalueiden laidoilta alueen
muihin kouluihin.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Pellavamäentien asemakaavaan ja
asemakaavanmuutosehdotukseen asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 28.03.2019, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Risto Kanerva
ulla.kinnunen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Liitteet

1 Pellavamäentien asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos, kaavaselostus, kvltk
28.3.2019
Tiivistelmä
Asemakaavan muutos koskee Pellavamäentien lähiympäristöä Tuusulan Riihikalliossa
Hyrylän eteläpuolella. Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden
toteutumista siten, että kaavatyössä etsimme aktiivisesti tapoja, joilla
uudisrakentamisen ja kasvun tarpeet sopeutetaan olemassa olevaan
rakennuskantaan ja maisemaan niin, että sekä vanha että uusi saavat lisäarvoa
toisistaan; toteutamme laadukkaita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen
asteen palveluita, jotka osaltaan tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
sekä suosimme uusiutuvan energian käyttöä kaikessa uudisrakentamisessa ja
lämmitysjärjestelmien saneerauksissa.
Kaavaratkaisu mahdollistaa Riihikallion koulun tontin laajentumisen sekä
Pellavamäentien ympäristön täydennysrakentumisen ja kehittymisen Riihikallion
taajamakeskittymään tukeutuen. Pellavamäen kallioinen metsäalue koulun
luoteispuolella on tarkoitus säilyttää virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen
huomioiden. Kaavassa osoitetaan säilyvät viheralueet sekä tarvittavat viher- ja
ulkoiluyhteydet. Kaavassa on varattu tarvittava katutila Ruotsinkyläntien ja
Pellavamäentien risteyksen liikennejärjestelyjen parantamiselle.
Suunnittelualue on noin 29 hehtaaria. Asemakaavassa yleisille rakennuksille

kerrosalaa on osoitettu 18 000 k#m2, josta 6 700 k-m2 on lisäystä aiempaan. Uutta

asuntokerrosalaa on noin 23 000 k#m2. Asukasmäärän lisäys on noin 650 as.
Asuinpientalokortteleiden rakennusoikeus tehokkuusluvuksi muutettuna vaihtelee
noin e=0,08 ja e=0,25 välillä. Asuinrakennusten korttelialueella on sallittu
kerrostalojen rakentaminen. Kortteleille on osoitettu tehokkuudeksi 0,5 ja 0,6 ja
kerroskorkeudet II-IV.
Kaava-alue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta omistaa Riihikallion
koulun nykyisen tontin, virkistysaluetta, puistoaluetta ja metsää koulun etelä-, pohjois-
ja koillispuolella. Lisäksi kunta omistaa Pellavamäentien, Sotkantien ja Kuovintien
katualueet. Kaavaratkaisu on tehty kunnan aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on
neuvoteltu maanomistajien kanssa.
Asemakaavanmuutoksesta aiheutuu kunnalle kuluja palvelurakentamisen myötä noin
30 miljoonaa euroa (koulurakennuksen vaihtoehdosta riippuen) sekä katu- ja
infrarakentamisesta noin 5 miljoonaa euroa. Asemakaavamuutos nostaa alueen
arvoa. Kunnalle kohdistuu tuloja tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja
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/tai vuokraamisesta, sekä yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta
maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Suunnittelun vaiheet
Asemakaavan muutoksen taustalla on palveluverkkoselvitykseen liittyen Riihikallion
koulurakennuksen laajentaminen uutta opetussuunnitelmaa tukevaksi, tiloiltaan
tehokkaaksi ja riittäväksi sekä kannustavan ja miellyttävän oppimisympäristön
aikaansaaminen. Koulun laajennushankkeen tarkoituksena on koulurakennuksen
laajentaminen yhdellä täydellä sarjalla (1.-9. luokat), mikä tarkoittaa noin 200 oppilaan
ja yli 10 opettajan lisäystä sekä muuta tarvittava lisähenkilökuntaa.
Aikaisemmin Riihikalliossa on ollut kolme erillistä pienempää kaavahanketta, jotka
kaavoituksen tehostamisen vuoksi on päätetty yhdistää samaan kaavaan Riihikallion
koulun laajentamisen kanssa.
Asemakaavan käynnistämissopimuksia on käsitelty kuntakehityslautakunnassa sekä
hallituksessa vuoden 2018 aikana (asiasta tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa:
Muut suunnitelmat ja päätökset). Asemakaava ja asemakaavan muutos ovat tulleet
vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 21.12.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen
mukaisesti nähtävillä 14.-29.6.2018 ja 13.-31.8.2018 välisenä aikana. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä.
Asukkaita on kuultu pormestari-illan 28.2.2018 ja palveluverkkoillan 2.10.2018
yhteydessä. Asukastilaisuuksissa keskustelut ja kommentit kohdistuivat luonto- ja
virkistysarvoihin Pellavamäellä, pururadan valaistukseen, kulkureittien parantamiseen
Peuranpuiston alueella, Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteykseen sekä
pysäköintiin. Rakentamista Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen
ympäristössä pidettiin hyvänä ja tarpeellisena. Peuranpuistoon ei haluttu korkeaa
rakentamista. Metlan tutkimusmetsää pidettiin arvokkaana lähivirkistysalueena.
Esitetyt mielipiteet on huomioitu kaavaluonnoksen laadinnassa.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Pellavamäentien täydennysrakentaminen tukeutuu Riihikallion taajamakeskittymään
ja eheyttää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan toteuttaminen
mahdollistaa Riihikallion koulun laajentumisen, parantaa tonttitarjontaa, vahvistaa
Hyrylän palveluiden kysyntää ja tiivistää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta.
Riihikallion päiväkoti Pellava, nuorisotalo Kertsi sekä koulu ympäristöineen on
merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaavassa osoitetaan Riihikallion
koululle laajempi toiminta-alue ja tonttia on laajennettu länsi-pohjoissuunnassa.

Riihikallion koulun tontin rakennusoikeutta on kasvatettu aikaisemmasta 8 600 k#m2:
stä 15 000 k-m2:in. Nuorisotalon tontin rakennusoikeutta on kasvatettu 3 000 k-m2

(aikaisemmasta 2 700 k-m2) ja tonttia on pienennetty tontin pohjoisrajalla vastaamaan
paremmin toteutunutta tilannetta.
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Kaavassa on osoitettu Riihikallion koulun eteläpuolelle Peuranpuisto ja Pellavamäen
kallioinen metsäalue lähivirkistysalueiksi (VL). Koulutontin laajennus pienentää
metsäaluetta ja kuntopolun reittiä on muutettu koulun pohjoispuolella laajennuksesta
johtuen, kuitenkin kuntopolun rengasmainen lenkki säilyttäen.
Riihikallion koulun eteläpuolelle on osoitettu lähivirkistysalue Peuranpuisto sekä
A#kortteleiden alue, jolle voi rakentaa kerrostaloja tai rivitaloja ja muita kytkettyjä
asuinrakennuksia. Rakennukset rajaavat katutilaa muodostaen melusuojan kadun ja
pihojen väliin. Rakennusten katutasoon voidaan rakentaa ympäristöhäiriötä
aiheuttamatonta työtilaa korkeintaan 10% rakennuksen kerrosalasta. Korttelialueelle
sallitaan enintään neljäkerroksisen asuintalon rakentaminen. Tonttitehokkuus
korttelialueilla vaihtelee e=0,50:stä e=0,60:een.
Suunnittelualueen luoteisosaan ja Pähkinämäentien eteläpuolelle on osoitettu uutta
rakentamista ja niitä palvelevia katuyhteyksiä. AO-kortteleille saa rakentaa
erillispientaloja ja paritaloja. AP-kortteleille saa rakentaa erillispientaloja, paritaloja tai
rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Tonttitehokkuus on pääosin e=0,25.
Sallittu kerrosluku on pääosin kaksi ja rinteeseen rakennettaessa kaksi ja puoli
kerrosta. Tonteille on lisäksi osoitettu rakennusoikeutta autokatoksille ja
talousrakennuksille. Rinteen rakennukset pihoineen tulee sopeuttaa olemassa oleviin
maastonmuotoihin ja ne on toteutettava korkeatasoisesti ympäristön luonteeseen
soveltuvalla tavalla.
Luoteisosan peltoalue on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen
ympäristö, ja sen arvojen säilyminen on osaltaan huomioitu kaavatyössä. Peltoalue on
pääpiirteissään pidetty avoimena ja uudisrakentaminen on sijoitettu maaston
nouseville osille lähelle reunavyöhykettä, mikä on perinteinen asutuksen sijainti
kulttuurimaisemassa. Pellonlaitaan osoitetulle rakentamiselle on osoitettu istutettava
alueen osa, mikä luo uuden, pehmeästi maastoa mukailevan reunavyöhykkeen
pellolle kulttuurimaisemaan sekä ekologisen viheryhteyden eläinten liikkumiselle.
Liikennemäärät kasvavat alueella ja liikenneturvallisuus sekä pysäköintitilanne
yleisesti paranevat. Metsontien päähän on osoitettu LPA-alue, joka mahdollistaa
pysäköintialueen suunnittelun ja Pellavamäentien katutilan leveys mahdollistaa
kadunvarsipysäköintiä lyhytaikaista pysäköintiä varten. Kaavaluonnoksessa on varattu
tarvittava katutila Pellavamäentien ja Ruotsinkyläntien risteyksen parantamiseen.
Alueelle on osoitettu kevyen liikenteen verkosto, joka yhdistää asuinkorttelit,
joukkoliikennereitit ja palvelut mahdollisimman sujuvasti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Pellavamäentien asemakaavassa ja asemakaavanmuutosehdotuksessa on erittäin
tärkeää huomioida ulkoilureittiyhteys Luonnonvarakeskuksen Tutkimusmetsän
suuntaan.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Pellavamäentien asemakaavaan ja
asemakaavanmuutosehdotukseen asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti kiittää kaavoitusta hyvästä kaavavalmistelusta.

Kuntakehityslautakunta, 25.03.2020, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Aalto
jenni.aalto@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 3557 E selostuksen liittet, KKL 25.3.2020
2 3557 E Selostus, KKL 25.3.2020
3 3557 E kaavakartta, KKL 25.3.2020
Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hyrylän eteläpuoleista aluetta
Riihikalliossa Pellavamäentien läheisyydessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa Riihikallion
koulun tontin laajentumisen sekä Pellavamäentien ympäristön
täydennysrakentumisen ja kehittymisen Riihikallion taajamakeskittymään tukeutuen.
Pellavamäen kallioinen metsäalue koulun luoteispuolella on tarkoitus säilyttää
virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen huomioiden. Kaavassa osoitetaan
säilyvät viheralueet sekä tarvittavat viher- ja ulkoiluyhteydet. Kaavassa on varattu
tarvittava katutila Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen liikennejärjestelyjen
parantamiselle.
Riihikallion monitoimikampuksen hankkeen taustalla on Tuusulan kunnan valtuuston
12.11.2018, §124 mukainen päätös Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta
sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä palveluverkkosuunnitelman päivitys ja
edelleen Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämiseen vuosina 2019–2026.
Uudisrakennuksena sekä osittain peruskorjauksena ja -parannuksena toteutettava
Riihikallion monitoimikampus on yksi Sivistyksen toimialueenkeskeisistä kunnallisista
palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle
Suunnittelualue on noin 29 hehtaaria. Julkisten lähipalveluiden rakennuksille
kerrosalaa on osoitettu 23 000 k-m2. Uutta asuntokerrosalaa on noin 23 000 k-m2.
Asukasmäärän lisäys on noin 650 as. Asuinpientalokortteleiden ja
erillispientalokortteleiden rakennustehokkuudeksi on osoitettu e=0,20 ja e=0,25.
Asuinrakennusten korttelialueella on sallittu kerrostalojen rakentaminen. Kortteleille
on osoitettu tehokkuudeksi 0,5 ja 0,6 ja kerroskorkeudet II-V. Lähivirkistysalueita
muodostuu 11,8 hehtaaria.
Asemakaavanmuutoksesta aiheutuu kunnalle kuluja palvelurakentamisen myötä noin
32 miljoonaa euroa sekä katu- ja infrarakentamisesta noin 5 miljoonaa euroa.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kunnalle kohdistuu tuloja tonttien
myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja/tai vuokraamisesta, sekä yksityisessä
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omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista
sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Riihikallion koululla on
mahdollisuus laajentumiseen ja Pellavamäentien ympäristö rakentuu ja kehittyy
Riihikallion taajamakeskittymään tukeutuen. Asukkailla säilyy mahdollisuus
virkistymiseen ulkoilualueilla ja ulkoilureiteillä pääsee liikkumaan alueelta toiselle.
Lisäksi Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen liikennejärjestelyt ja
turvallisuus parantuvat.
Kaava-alue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta omistaa Riihikallion
koulun nykyisen tontin sekä maata koulun läheisyydessä. Lisäksi kunta omistaa
Pellavamäentien, Sotkantien ja Kuovintien katualueet. Kaavaratkaisun sisältö on
neuvoteltu maanomistajien kanssa.
Asemakaavahanke on tullut vireille vuonna 2018 kunnan aloitteesta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen mukaisesti nähtävillä
14.–29.6.2018 ja 13.–31.8.2018. Pellavamäentien kaavaluonnos käsiteltiin
kuntakehityslautakunnan kokouksessa 23.1.2019. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.2.
–8.3.2019. Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta saatiin viranomaisilta lausunnot
ja kirjallisia mielipiteitä saapui kuusi kappaletta.
Ehdotus
Esittelijä: Henna Lindström, yleiskaavasuunnittelija
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy laaditun Pellavamäentien asemakaavaehdotuksen sekä
luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet
asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten
ja lausuntojen esittämistä varten
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.03.2020, § 129
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Aalto
jenni.aalto@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 3557 E kaavakartta, khall 30.3.2020
2 3557 E Selostus, khall 30.3.2020
3 3557 E selostuksen liittet, khall 30.3.2020
Ehdotus
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Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä laaditun Pellavamäentien asemakaavaehdotuksen sekä
luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet
asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten
ja lausuntojen esittämistä varten
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 21.04.2020, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Simons, Markus Torvinen, Hannamari Halinen
tiina.simons@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 3557 E Asemakaavan selostus, ksltk 21.4.2020
2 3557 E Kaavakartta, ksltk 21.4.2020
3 3557 E Selostuksen liitteet, ksltk 21.4.2020
Tuusulan kunnanhallitus on 30.3.2020 § 129 päättänyt asettaa Pellavamäentien
asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta
lausunnon kasvatus- ja sivistyslautakunnalta. Ehdotus on nähtävillä 16.4.– 18.5.2020.
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 18.5.2020
Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hyrylän eteläpuoleista aluetta
Riihikalliossa Pellavamäentien läheisyydessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa Riihikallion
koulun tontin laajentumisen sekä Pellavamäentien ympäristön
täydennysrakentumisen ja kehittymisen Riihikallion taajamakeskittymään tukeutuen.
Pellavamäen kallioinen metsäalue koulun luoteispuolella on tarkoitus säilyttää
virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen huomioiden. Kaavassa osoitetaan
säilyvät viheralueet sekä tarvittavat viher- ja ulkoiluyhteydet. Kaavassa on varattu
tarvittava katutila Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen liikennejärjestelyjen
parantamiselle.
Riihikallion monitoimikampuksen hankkeen taustalla on Tuusulan kunnan valtuuston
12.11.2018, §124 mukainen päätös Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta
sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä palveluverkkosuunnitelman päivitys ja
edelleen Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämiseen vuosina 2019–2026.
Uudisrakennuksena sekä osittain peruskorjauksena ja -parannuksena toteutettava
Riihikallion monitoimikampus on yksi Sivistyksen toimialueenkeskeisistä kunnallisista
palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle
Suunnittelualue on noin 29 hehtaaria. Julkisten lähipalveluiden rakennuksille
kerrosalaa on osoitettu 23 000 k-m2. Uutta asuntokerrosalaa on noin 23 000 k-m2.
Asukasmäärän lisäys on noin 650 as. Asuinpientalokortteleiden ja
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erillispientalokortteleiden rakennustehokkuudeksi on osoitettu e=0,20 ja e=0,25.
Asuinrakennusten korttelialueella on sallittu kerrostalojen rakentaminen. Kortteleille
on osoitettu tehokkuudeksi 0,5 ja 0,6 ja kerroskorkeudet II-V. Lähivirkistysalueita
muodostuu 11,8 hehtaaria.
Asemakaavanmuutoksesta aiheutuu kunnalle kuluja palvelurakentamisen myötä noin
32 miljoonaa euroa sekä katu- ja infrarakentamisesta noin 5 miljoonaa euroa.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kunnalle kohdistuu tuloja tonttien
myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja/tai vuokraamisesta, sekä yksityisessä
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista
sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Riihikallion koululla on
mahdollisuus laajentumiseen ja Pellavamäentien ympäristö rakentuu ja kehittyy
Riihikallion taajamakeskittymään tukeutuen. Asukkailla säilyy mahdollisuus
virkistymiseen ulkoilualueilla ja ulkoilureiteillä pääsee liikkumaan alueelta toiselle.
Lisäksi Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen liikennejärjestelyt ja
turvallisuus parantuvat.
Kaava-alue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta omistaa Riihikallion
koulun nykyisen tontin sekä maata koulun läheisyydessä. Lisäksi kunta omistaa
Pellavamäentien, Sotkantien ja Kuovintien katualueet. Kaavaratkaisun sisältö on
neuvoteltu maanomistajien kanssa.
Asemakaavahanke on tullut vireille vuonna 2018 kunnan aloitteesta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen mukaisesti nähtävillä
14.–29.6.2018 ja 13.–31.8.2018. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.2.–8.3.2019.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
Kaavamuutos on keskeinen Sivistyksen toimialueelle. Tuusulan kunnan valtuusto
hyväksyi kokouksessaan 6.4.2020 Riihikallion monitoimikampuksen
hankesuunnitelman, jonka myötä opetuspalvelut ovat valmiina alueen mukana
tulevalle oppilasmäärälle. Riihikallion monitoimikampuksen osalta kaavamuutosta on
valmisteltu yhdessä. Kaavanmuutos varmistaa sen, että monitoimikampus voidaan
rakentaa hankesuunnitelman mukaisesti.
Riihikallion kampuksen alueella on tärkeää pitää piha riittävän väljänä sekä koulun
että muiden toimijoiden toiminnoille. On hyvä varmistaa, että kaavamuutoksen
jälkeenkin liikenteen lisääntyminen monitoimikampuksen alueella sekä Pellavan
päiväkodin osalta saadaan saattoliikenne hoidettua turvallisesti.
Pellavamäen kallioisen metsäalueen säilyttäminen virkistyskäyttöön koulun
luoteispuolella kaavaehdotuksen mukaan sekä tarvittavat viher- ja
ulkoiluyhteydet takaavat ulkoilumahdollisuudet monitoimikampuksen käyttäjille sekä
kuntalaisille.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Pellavamäentien asemakaavaan ja
asemakaavan muutokseen, kaavaan nro 3557, asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 23.04.2020, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 3557 E Asemakaavan selostus, kvltk 23.4.2020
2 3557 E Kaavakartta, kvltk 23.4.2020
3 3557 E Selostuksen liitteet, kvltk 23.4.2020
Tuusulan kunnanhallitus on 30.3.2020 § 129 päättänyt asettaa Pellavamäentien
asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta
lausunnon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. Ehdotus on nähtävillä 16.4.–
18.5.2020. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 18.5.2020
Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hyrylän eteläpuoleista aluetta
Riihikalliossa Pellavamäentien läheisyydessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa Riihikallion
koulun tontin laajentumisen sekä Pellavamäentien ympäristön
täydennysrakentumisen ja kehittymisen Riihikallion taajamakeskittymään tukeutuen.
Pellavamäen kallioinen metsäalue koulun luoteispuolella on tarkoitus säilyttää
virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen huomioiden. Kaavassa osoitetaan
säilyvät viheralueet sekä tarvittavat viher- ja ulkoiluyhteydet. Kaavassa on varattu
tarvittava katutila Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen liikennejärjestelyjen
parantamiselle.
Riihikallion monitoimikampuksen hankkeen taustalla on Tuusulan kunnan valtuuston
12.11.2018, §124 mukainen päätös Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta
sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä palveluverkkosuunnitelman päivitys ja
edelleen Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämiseen vuosina 2019–2026.
Uudisrakennuksena sekä osittain peruskorjauksena ja -parannuksena toteutettava
Riihikallion monitoimikampus on yksi Sivistyksen toimialueenkeskeisistä kunnallisista
palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle
Suunnittelualue on noin 29 hehtaaria. Julkisten lähipalveluiden rakennuksille
kerrosalaa on osoitettu 23 000 k-m2. Uutta asuntokerrosalaa on noin 23 000 k-m2.
Asukasmäärän lisäys on noin 650 as. Asuinpientalokortteleiden ja
erillispientalokortteleiden rakennustehokkuudeksi on osoitettu e=0,20 ja e=0,25.
Asuinrakennusten korttelialueella on sallittu kerrostalojen rakentaminen. Kortteleille
on osoitettu tehokkuudeksi 0,5 ja 0,6 ja kerroskorkeudet II-V. Lähivirkistysalueita
muodostuu 11,8 hehtaaria.
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Asemakaavanmuutoksesta aiheutuu kunnalle kuluja palvelurakentamisen myötä noin
32 miljoonaa euroa sekä katu- ja infrarakentamisesta noin 5 miljoonaa euroa.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kunnalle kohdistuu tuloja tonttien
myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja/tai vuokraamisesta, sekä yksityisessä
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista
sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Riihikallion koululla on
mahdollisuus laajentumiseen ja Pellavamäentien ympäristö rakentuu ja kehittyy
Riihikallion taajamakeskittymään tukeutuen. Asukkailla säilyy mahdollisuus
virkistymiseen ulkoilualueilla ja ulkoilureiteillä pääsee liikkumaan alueelta toiselle.
Lisäksi Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen liikennejärjestelyt ja
turvallisuus parantuvat.
Kaava-alue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta omistaa Riihikallion
koulun nykyisen tontin sekä maata koulun läheisyydessä. Lisäksi kunta omistaa
Pellavamäentien, Sotkantien ja Kuovintien katualueet. Kaavaratkaisun sisältö on
neuvoteltu maanomistajien kanssa.
Asemakaavahanke on tullut vireille vuonna 2018 kunnan aloitteesta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen mukaisesti nähtävillä
14.–29.6.2018 ja 13.–31.8.2018. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.2.–8.3.2019.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Kasvatus- ja sivistyslautakunta lausuu mm. koulun piha-alueiden, ulkoilun ja
yhteystarpeiden osalta kannatettavia asioita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
korostaa lisäksi, että kampusalueelle tulee osoittaa monipuoliseen välituntiliikuntaan
ja asukkaiden liikkumiseen soveltuvia aluevarauksia. Pihat tulee suunnitella
liikkumiseen aktivoiviksi oppimisympäristöiksi ja toisaalta eri ikäisten asukkaiden
tarpeita silmällä pitäen. Piha-alueiden tulee mahdollistaa sujuva siirtyminen
alueen ulkoilureitistölle ja kytkeytyminen katkeamattomasti Etelä-Tuusulan arvokkaille
metsä- ja virkistysalueille mm. Ruotsinkylän tutkimusmetsän alueille ja muiden
asuinalueiden suuntiin. Kampusalueet ovat tulevaisuudessa houkuttelevia
kokoontumisalueita, joissa on mielekästä tekemistä ja
tiloja, Asemakaavaehdotuksessa nämä asiat ovat huomioitu niin,
että toteutusedellytykset hyville liikkumisen ja ulkoilun
palveluille ovat olemassa. Vähintään yhtä tärkeää on huolehtia, että kevyen liikenteen
polkuraitit asuinalueilta kampusalueille suunnitellaan ja toteutetaan sujuviksi ja
yhtenäisiksi.
Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja toteaa lausuntonaan, että aiemmat lausunnot
kulttuurimaiseman huomioimisesta on huomioitu.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Pellavamäentien asemakaavaan ja
asemakaavan muutokseen, kaavaan nro 3557, asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kuntakehityslautakunta, 19.08.2020, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Aalto
jenni.aalto@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 3557H kaavakartta KKL 19.8.2020
2 3557H Selostus KKL 19.8.2020
3 3557H selostuksen liitet KKL 19.8.2020
Perustelut
Kunnanhallitus päätti 30.3.2020 hyväksyä asemakaavaehdotuksen sekä
luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet, sekä asettaa
asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen
esittämistä varten.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 16.4.–18.5.2020 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta
saatiin viranomaisilta kymmenen (10) lausuntoa. Muistutuksia saatiin muilta osallisilta
kuusi (6).
Viranomaisten kannanotot kaavaehdotuksesta kohdistuivat Riihikallion koulun
suojeluarvoihin, koulun piha-alueisiin, lepakkoalueen huomiointiin, kallioalueisiin ja
asemakaavan sl-1 alueisiin, viheryhteyksiin, puistoihin, Peuranpuistoon, ulkoiluun ja
yhteystarpeisiin, melutasoihin ulko-oleskelualueilla ja parvekkeilla, liikenteeseen,
joukkoliikenteeseen, tietoliikenneverkkoon, sähkönjakeluun ja kaukolämmön jakeluun.
Muistutukset kaavaehdotuksesta kohdistuivat hulevesiin, luonnontilaisina säilyviin
puistoihin, Pellavamäen viheralueen pienentymiseen, rakennusten korkeuteen
Pellavamäentiellä, kaavamääräykseen puusta rakennusmateriaalina, arvokkaaseen
maisemaan, Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteykseen, väliaikaiseen
pysäköintialueeseen, kevyen liikenteen yhteyksiin ja viherkaistoihin.
Liiteraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saadusta palautteesta sekä
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu
huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset:
ELY-keskuksen lausunnon johdosta:
kaavakartan yleismääräyksiin on lisätty uusi määräys: ulko-oleskelun ja
leikkialueiden sallittu äänitason päiväohjearvo (LAeq) on enintään 55 dB ja
yöohjearvo 45 dB.
kaavakartan yleismääräystä on täydennetty seuraavilta osin: parvekkeet tulee
lasittaa, mikäli liikennemelun ohjearvot ylittyvät parvekkeilla.
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
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Pellavamäentien kaava on jaettu etenemään kahdessa eri osassa, ehdotuksen
kortteli nro 8516 etenee myöhemmässä aikataulussa.
Korttelin 8517 pinta-alaa on pienennetty sen eteläosasta niin, että
Peuranpuistoon jää enemmän lähivirkistysaluetta.
Kaavakartan yleismääräystä polkupyöräpaikkojen mitoituksesta on täydennetty
seuraavilta osin: korttelissa 8526 vähintään 1 pp/asunto.
Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia kaavamääräyksien ja -
merkintöjen osalta. Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on
neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.
Asemakaavan on tarkoitus edetä kunnanhallitukseen käsiteltäväksi, kun aluetta
koskevat maankäyttösopimukset ovat allekirjoitettuja ja lainvoimaisia.
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Jenni Aalto p. 040 314 3673
Ehdotus
Esittelijä: Henna Lindström, yleiskaavasuunnittelija
Kuntakehityslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
hyväksyy laaditun Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
hyväksyy lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet
esittää valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 300
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Aalto
jenni.aalto@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 3557H kaavakartta, khall 24.8.2020
2 3557H Selostus, khall 24.8.2020
3 3557H selostuksen liitet., khall 24.8.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä laaditun Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet
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ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 05.10.2020, § 80
Liitteet

1 3557H kaavakartta, valt 5.10.2020
2 3557H selostuksen liitet., valt 5.10.2020
3 3557H Selostus, valt 5.10.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Ilmari Sjöblom ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikalta tämän asian käsittelyn
ajaksi eikä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Sjöblomin tilalle tuli
Kokoomuksen 3. varavaltuutettu Mari Vainionpää.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 25,11.08.2020
Kunnanhallitus, § 283,17.08.2020
Valtuusto, § 81, 05.10.2020
§ 81
Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin mallin (EVA) käyttöönotto Tuusulassa
TUUDno-2020-1780
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 11.08.2020, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin mallin (EVA) käyttöönotto Tuusulassa, hyteltk 11.8.2020
Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin mallin (EVA) käyttöönotto Tuusulassa
Kunnassa tehtävät päätökset ovat usein mittavia ja laajoja, ja ne vaikuttavat syvästi
kuntalaisiin, heidän hyvinvointiin ja terveyteen, sekä kunnan talouteen. Kuntien
päätösten ennakkoarviointimenettely, eli EVA –menettely, on lakisääteinen velvoite
arvioida ennalta valmisteltavien päätöksen vaikutuksia. Mukaan päätöksentekoon
tarvitaan useita erilaisia päätösvaihtoehtoja, joista luottamushenkilöt voivat valita
kuntalaisten näkökulmasta parhaan.
Kuntia EVAukseen kannustaa päätösten kestävyyden ja vaikuttavuuden vahvistamisen
tarve, kuntalaisten osallisuus-ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen, laaja-
alainen hyvinvoinnin edistäminen, tietoon perustuva päätöksenteko, päätöksistä
viestiminen sekä niukkenevat resurssit.
Vaikutusten ennakkoarvioinnin hyödyt
Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan päätösesitysten vaikutusten arviointia
etukäteen ja samanaikaisesti useasta eri näkökulmasta, ja se tulee kytkeä osaksi
kunnan talouden ja toiminnan suunnittelun ja toteutuksen arviointiin. EVA lisää
toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon avoimuutta kunnissa.
Vaikutusten ennakkoarviointi on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva
päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Vaikutusten ennakkoarvioinnissa
yhdistetään eri näkökulmia samaan arviointityöhön. Käsiteltävä asia vaikuttaa siihen,
kuinka laajasti vaikutuksia tarkastellaan ja mitä osatekijöitä on syytä ottaa huomioon.
Ennakkoarvioinnin tavoitteena on jäsentää ja selventää valmistelu- ja
päätöksentekotilannetta. Se tukee moniarvoista ja läpinäkyvää
päätöksentekokulttuuria kunnissa ja on osa hyvää hallintoa. Ennakkoarviointi auttaa
parhaan ratkaisun valinnassa ja mahdollistaa ristiriitaisten tavoitteiden ja
näkökulmien käsittelyn. Se tuo esille lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset ja lisää
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valmistelun ja päätöksenteon laatua. Vaikutusten ennakkoarviointi kokoaa
yhteistyötahoja ja tiivistää yhteistyötä jo päätöksenteon valmisteluvaiheessa.
Vaikutusten ennakkoarviointi osana kuntien ja Tuusulan kunnan valmistelua ja
päätöksentekoa
Kuntaliitto on antanut suosituksensa ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöönotosta
kunnille jo vuonna 2011. Kuntaliiton suosituksen tarkoituksena on vahvistaa
päätösvaihtoehtojen vaikutusten arviointia kokonaisvaltaisesti ja samanaikaisesti sekä
lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Erilaisten vaihtoehtojen käsittely ja vaikutusten
jäsentäminen auttaa tulevaisuuden hahmottamisessa ja pitkäjänteisten vaikuttavien
päätösten teossa ja aikaansaa usein myös säästöjä.
Kesäkuussa 2018 Etelä-Suomen aluehallintovirasto lähestyi kuntia ohjauskirjeellä
kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja etenkin päätösten
ennakkoarviointimenettelyä eli EVA-menettelyä koskien. Kirjeen viestinä oli, että
kuntien päätösten ennakkoarviointimenettelyssä on parannettavaa.
Kunnan oman EVA-mallin luominen ja mallin käyttöönotto on ollut kunnan tavoitteena
jo useamman vuoden. Mallin varsinainen valmistelu käynnistyi vuonna 2019 ja sitä
käsiteltiin kunnanhallituksen seminaareissa 2/2019 ja 2/2020. Kuntatasoisen EVA-
mallin valmistelua on tehty poikkihallinnollisessa valmistelutyöryhmässä ja
toimialueiden johtoryhmiä valmisteluun osallistaen. Mallin viimeistely ja
hyväksyminen on lykkääntynyt korona-epidemiasta johtuen. Mallin hyväksynnän
jälkeen valmistelijat ja luottamushenkilöt koulutetaan EVA-mallin ja käyttöön
otettavien työkalujen käyttöön syksyn aikana. EVA-malli luo pohjan evausten
laadinnalle ja mallin käyttöönotto käynnistyy syksyn 2020 aikana. Käyttöönotettavaa
mallia kehitetään edelleen kokemusten karttuessa.
Tuusulan malli päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin
Vaikutusten ennakkoarviointi on osa asioiden/päätösten valmisteluprosessia. Se ei ole
erillinen prosessi tai mitään päälle liimattua. Päätös EVAuksesta tehdään samalla, kun
asian/päätöksen valmistelusta tehdään päätös ja/tai valmistelu käynnistetään. EVAus
voidaan myös tehdä asialle/päätökselle, jonka valmistelu on käynnistynyt ennen
kunnan EVA-mallin käyttöönottoa. Päätös EVAuksen laadinnasta voidaan tehdä myös
asialle, jonka valmistelussa on edetty. Evauksen laadinnan aikataulu tulee huomioida
asian/päätöksen valmistelun aikataulussa ja prosessissa. Hyvin suunniteltuna ja
aikataulutettuna valmisteluaika ei juuri pitene evauksen takia.
Tuusulassa EVAuksia tehdään mm. jos valmisteltavalla asialla on merkittäviä
vaikutuksia tietylle ihmisryhmälle tai alueelle sekä silloin kun päätetään palvelua ja
alueita koskevasta merkittävästä linjauksesta tai suunnitelmasta. EVAusta ei tehdä, jos
kyseessä on yksilöä koskeva asia, oikaisuvaatimus, viran tai toimen täyttäminen,
tiedoksi merkittävä asia, jo aiemmin evattu asia (jos olennaisia muutoksia, tehdään
uusi evaus), lainsäädännöllinen/normiohjauksen muutos, selvä epäkohta poistuu ja
palvelu laajenee tai paranee, on toimeenpanoa koskeva asia tai kyseessä on kriisi
/poikkeustilanne.
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Tuusulan EVA-malli rakentuu viiden tarkasteltavan näkökulman ympärille. Arvioitavat
näkökulmat ovat kuntalainen, ympäristö, organisaatio ja henkilöstö, talous ja
strategia. Tehtävien evausten laajuus ratkaistaan valmistelun käynnistyessä
kokonaisvaltaisen arvioinnin kautta. Arvioinnissa näkökulmia tarkastellaan
samanaikaisesti sekä lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.
Tuusulan EVA-malli määrittää myös eri toimijoiden roolit EVAusten laadinnassa.
Valmistellut asiat etenevät päätöksenteossa hallintosäännön ja toimivaltasäännösten
mukaisesti eikä käyttöönotettava EVA-malli tuo niihin muutoksia.
Hallintosäännön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa
kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta,
kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn (EVA) ohjauksesta ja
ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä
kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta. HYTE-lautakunta käsittelee kunnassa laadittavat
laajat evaukset kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta
sekä seuraa ja arvioi kunnan EVA-mallin toteutumista säännöllisesti.
Tehdyt ennakkoarvioinnit eli EVA:t kootaan kunnassa vuosittain yhteen
tarkastuslautakunnan laatimaan arviointikertomukseen kunnan muun arviointitiedon
kanssa, jossa arvioidaan sitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tämä on osa
kunnan tilinpäätöksen tarkastusta, ja se perustuu kuntalain 71 §:ään.
Kuntalaisten osallistuminen vaikutusten ennakkoarviointiin
Ennakkovaikutusten arvioinneissa on tärkeää huolehtia kuntalaisten osallistumis-ja
vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisesta. Tuusulassa kuntalaisten/asukkaiden
/asiakkaiden osallistumisen mahdollisuuksia halutaan vahvistaa, lisätä ja kehittää
kunnan osallisuusmallin ja strategian mukaisesti.
Kuntalaisvaikutusten näkökulma on yksi EVAuksen viidestä näkökulmasta. Aiheesta, jo
olemassa olevasta tiedosta ja evauksen laajudesta riippuen, kaikissa evauksissa ei
kuitenkaan ole tarvetta kuulla kuntalaisia erikseen, vaan moninäkökulmainen
viranhaltija/asiantuntija-arvio riittää. EVAus on osa normaalia valmistelua eikä
kaikessa valmistelussa kuulla suoraan kuntalaisten mielipidettä. Joskus
vuorovaikutteinen työ esim. valtuuston kanssa voi riittää tuomaan
kuntalaisnäkökulman riittävästi esille. Etenkin laajoissa EVAuksissa, ristiriitoja esiin
nostavissa evauksissa sekä kuntalaisvaikutuksiltaan laajoissa evauksissa on tärkeää
ottaa kuntalaiset mukaan EVAuksen laadintaan. EVAus-prosessia suunnitellessa tulee
aina laatia osallisuus- ja viestintäsuunnitelma.
Jos asukkaat otetaan mukaan ja heitä kuullaan valmistelun aikana on tärkeää että aihe
kiinnostaa kuntalaisia, vastauksilla on vaikutusta (kokemus kuulluksi tulemisesta),
kuulemisprosessi suhteutetaan resursseihin ja tuloksista viestitään osallistuneille ja
yleisesti. Myös vaikuttamistoimielimet, eli kunnan neuvostot ja nuorisovaltuusto, sekä
alueelliset kehittämisverkostot ja erilaiset yhteisöt on mahdollista ottaa mukaan
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evauksiin. Asukkaat ja yhteisöt on mahdollista ottaa mukaan esim. tilaisuuksissa,
tapahtumissa ja kyselyin. Kunnan verkkosivuilla tullaan syksystä alkaen viestimään ”
kuulutuksin” tulevista ja käynnissä olevista evauksista ja osallistumisen
mahdollisuuksista.
Evattavasta asiasta riippuen osallistumisen laajuudesta on hyvä keskustella yhdessä
valmistelijan/oiden, valmistelutyöryhmän, esittelijän ja/tai asian kannalta keskeisten
johtoryhmien (poikkihallinnollinen johtoryhmä, toimialueen johtoryhmä, kunnan
johtoryhmä, poliittinen johtoryhmä) kanssa. Etenkin laajoissa evauksissa
lähetekeskustelua kannattaa myös käydä luottamushenkilöiden kanssa esim.
asianosaisen lautakunnan, puheenjohtajiston tai poliittisen johtoryhmän kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
käsitellä kunnassa laadittavat laajat evaukset kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen näkökulmasta (hallintosääntö) sekä seurata ja arvioida
kunnan EVA-mallin toteutumista säännöllisesti
hyväksyä EVA-mallin osaltaan
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
hyväksyä Tuusulan päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin mallin ja
käynnistää sen käyttöönoton.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
käsitellä kunnassa laadittavat laajat evaukset kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen näkökulmasta (hallintosääntö) sekä seurata ja arvioida
kunnan EVA- mallin toteutumista säännöllisesti
hyväksyä EVA- mallin osaltaan
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
hyväksyä Tuusulan päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin mallin ja
käynnistää sen käyttöönoton.

Kunnanhallitus, 17.08.2020, § 283
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin mallin (EVA) käyttöönotto Tuusulassa,
khall 17.8.2020
Ennnakkovaikutusten arvioinnin kehittäminen on ollut kunnassa tärkeä tavoite osana
johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittämistä. Evauksella varmistetaan osaltaan
valmistelun ja päätöksenteon hyvä laatu. Viime kädessä kukin päätöksentekijä ja
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luottamushenkilötoimielin kuitenkin arvioivat aina päätettävänään
olevassa asiassa sen, että asia on valmisteltu riittävän monipuolisesti ja
ennakoivasti. Valmistelun ja päätöksenteon laadun tueksi tarvitaan nyt esillä oleva
yhteinen evaus-malli.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön
ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn
ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinin ja terveyden edistämisen
näkökulmista. Kunnanhallitus vastaa kokonaisuutena kunnassa toteutettavan
valmistelun ohjauksesta valtuuston mahdollisesti antamien ohjeiden puitteissa. Sen
vuoksi ennakkovaikutusten arvioinnin mallin sisällössä ja toteutuksessa tulee
selkeyttää se, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ei käsittele
yksittäisiä evauksia osana päätöksenteon valmistelua. Lautakunnan rooli on seurata ja
arvioida evausmallin toteutusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista
sekä tarpeen mukaan tästä näkökulmasta käsitellä mallin sisältöä ja toteutusta.
Ennakkovaikutusten arvioinnin mallin käyttöön ottaminen tarkoittaa monin osin
hyvinkin suurta toimintatapojen ja toimintakulttuurinkin muuutosta. Muutos koskee
sekä valmistelijoita että päätöksentekijöitä. Sen vuoksi täytäntöönpanoon on
varattava huomiota ja aikaa sekä tarvittaessa edettävä täytäntöönpanossa asteittain.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto päättää
hyväksyä Tuusulan päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin mallin edellä
selostusosassa kerrotulla täydennyksellä ja käynnistää sen käyttöönoton.
Päätös
Ehdotus hyväksytiin.

Heidi Hagman oli asiantuntijana kokouksessa.

Valtuusto, 05.10.2020, § 81
Liitteet

1 Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin mallin (EVA) käyttöönotto Tuusulassa, valt
31.8.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä Tuusulan päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin mallin edellä
selostusosassa kerrotulla täydennyksellä ja käynnistää sen käyttöönoton.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tarkastuslautakunta, § 4,14.01.2020
Tarkastuslautakunta, § 9,04.02.2020
Tarkastuslautakunta, § 13,03.03.2020
Tarkastuslautakunta, § 19,17.03.2020
Tarkastuslautakunta, § 23,08.04.2020
Tarkastuslautakunta, § 27,14.04.2020
Tarkastuslautakunta, § 31,21.04.2020
Valtuusto, § 40,11.05.2020
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 72,09.06.2020
Tekninen lautakunta, § 84,18.08.2020
Kuntakehityslautakunta, § 78,19.08.2020
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 67,25.08.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 51,03.09.2020
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, § 14,17.09.2020
Kunnanhallitus, § 344,21.09.2020
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 31,22.09.2020
Kunnanhallitus, § 368,28.09.2020
Valtuusto, § 82, 05.10.2020
§ 82
Arviointikertomus 2019
TUUDno-2020-29
Tarkastuslautakunta, 14.01.2020, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Koskiniemi
tuomas.koskiniemi@kpmg.fi
tilintarkastaja
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
arviointikertomuksen valmistelusta ja aikataulusta.
Päätös
Arviointikertomuksen valmistelua tehdään aiemmin sovittujen vastuualueiden ja
painopisteiden mukaisesti.
Helmikuun kokoukseen kutsutaan talousjohtaja

Tarkastuslautakunta, 04.02.2020, § 9
Ehdotus
Tarkastuslautakunta
jatkaa arviointikertomuksen 2019 suunnittelua.
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Päätös
Tarkastuslautakunta päätti, että
arviointikertomuksen valmistelua tehdään aiemmin sovittujen vastuualueiden ja
painopisteiden mukaisesti
maaliskuun kokoukseen tuodaan alustavaa arvointikertomuspohjaa.

Tarkastuslautakunta, 03.03.2020, § 13
Ehdotus
Tarkastuslautakunta
jatkaa arviointikertomuksen 2019 työstämistä.
Päätös
Tarkastuslutakunta päätti, että
arviointikertomuksen valmistelua tehdään aiemmin sovittujen vastuualueiden ja
painopisteiden mukaisesti
seuraavaan kokoukseen kutsutaan Mika Mäki-Kuhna ja käsitellään GoogleDocs -
ohjelman käyttöä ja sen oikeuksia.

Tarkastuslautakunta, 17.03.2020, § 19
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
ottaa käyttöön Google Docs -sovelluksen arviointikertomuksen laadinnassa
jatkaa arviointikertomuksen 2019 työstämistä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 08.04.2020, § 23
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
jatkaa arviointikertomuksen työstämistä.
Päätös
Tarkastuslautakunta
jatkoi arviointikertomuksen valmistelua sovittujen vastuualueiden ja
painopisteiden mukaisesti.
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Tarkastuslautakunta, 14.04.2020, § 27
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
jatkaa arviointikertomuksen työstämistä.
Päätös
Tarkastuslautakunta
jatkoi arviointikertomuksen valmistelua ennaltasovitun suunnitelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunta, 21.04.2020, § 31
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
jatkaa arviointikertomuksen työstämistä.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti
hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019
että arviointikertomus toimitetaan jäsenille allekirjoitettavaksi sähköisesti
jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 valtuuston käsiteltäväksi
esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
toimialojen ja hallituksen selvitykset
että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun
mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa ja
että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Valtuusto, 11.05.2020, § 40
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019, valt 11.5.2020
2 Arviointikertomuksen sähköiset allekirjoitukset, valt 11.5.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen
selvitykset
että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun
mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 09.06.2020, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Liitteet

1 Vuosiraportti 2019
2 Keskiuudenmaan toimenpide-ehdotukset
3 Vantaanjoen toimenpideohjelma 2017-2027
Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.5.2020 § 40 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan
laatimassa vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja
hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin,
että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston
kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunta odottaa vastauksia ensisijaisesti arviointikertomuksessa
esitettyjen suositusten toteuttamisesta. Tarkastuslautakunta rohkaisee arvioituja
tahoja myös antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia arviointikertomuksesta ja
tarkastuslautakunnan toiminnasta. Lisäksi tarkastuslautakunnalle voi esittää
ehdotuksia tarkastuskohteista, joihin toivotaan kiinnitettävän huomiota.
Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomus koostuu otsikkotasolla
seuraavista asiakokonaisuuksista:
Tarkastuslautakunnan toiminta
Puheenjohtajan saate
Edellisen vuoden arviointikertomuksen vaikutuksia
Kunnan talouden tila
Sivistyksen toimialue
Kasvun ja ympäristön toimialue
Yhteisten palvelujen toimialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
Tuusulan Vesi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Konserniyhteisöt ja kuntayhtymät
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa esittänyt Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen osalta taulukon ympäristökeskuksen sopijakuntien
yhteistoimintakorvausten toteutumisesta sekä maininnut lyhyesti Tuusulanjärven
kunnostushankkeen siirtymisestä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymältä ympäristökeskuksen hoidettavaksi vuoden 2019 alussa.
Tarkastuslautakunta on ympäristökeskuksen toiminnan osalta keskittynyt Keski-
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta 15.1.2019 § 3) painopistealueiden tarkasteluun alla olevan
taulukon mukaisesti.
TAVOITE

TOIMENPIDE

TULOS / VAIKUTUS
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Pelloilta tulevan
kuormituksen
vähentäminen

Sarsalanojan ja Mäyräojan
valuma-alueilla on lisätty
talviaikaista kasvipeitteisyyttä
ja kannustetaan viljelijöitä
lisäämään kerääjakasvien
viljelyä, ravinnekuidun ja -
kalkin käyttöä.
Mäyräojan kunnostus

Nykyisen
jätevedenpuhdistamon
Jätevesien
korvaaminen uudella
käsittelyn tehostaminen, puhdistamolla tai
jätevesivuotojen
jätevesipumppaamolla, josta
minimoiminen
jätevedet johdettaisiin
siirtoviemärillä Klaukkalaan
puhdistettavaksi.
ELY-keskus on kesällä 2019
käynnistänyt ”Eri
kaavatasojen
käyttömahdollisuudet
Pohjavesiä suojeleva
pohjavesien suojelussa” -
maankäytön suunnittelu
hankkeen. Hankkeen
tarkoituksena on
suojelusuunnitelmien
päivittäminen
Vesistöjen ekologisen tilan Maanviljelyn vesiensuojelu-
parantaminen
toimenpiteitä on edistetty
VILKKU Plus-hankkeella

Arvokkaiden pienvesien
turvaaminen

Järvenpään Loutinoja-
hankkeessa toteutetaan
luonnonmukaisen hulevesien
hallinnan toimintamallia
kaupungin keskustaa
halkovan puron valuma-
alueella.
Vesijohtoverkon
laajentaminen

Haja-asutuksen jätevesien Hulevesien käsittely ja
käsittelyn tehostaminen
johtaminen
varsinkin aroilla alueilla
Selvitetään Tuusulanjärven
valuma-alueen viemäröinti ja
sen laajentamistarve.

Vähentää kiintoaineksen
erodoitumista ja ravinteiden
huuhtoutumista vesistöihin.
Ravintokuidun mukana
tuleva hiili toimii myös
ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä.
Tulvariski pienenee.
Hillitään Nurmijärven
Kirkonkylän
jätevedenpuhdistamon
ohitusjuoksutuksia, joille
se on herkkä
ylivirtaamakausina.

Hanke tutkii, kuinka
pohjavesiasioiden hallintaa
kunnan alueella voitaisiin
edistää eri tasoisten
kaavojen avulla.

Estetään ravinteiden
joutuminen vesistöihin.
Pyritään elävöittämään
kaupunkiympäristöä,
edistämään pienvesiluonnon
säilymistä ja parantamaan
Tuusulanjärven tilaa.
Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen tiheään
rakennettujen vesistöjen
ranta-alueiden pohjaveden
puhtaus turvataan.

Auttaa kalakantojen
luontaista lisääntymistä.
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Kalakantojen luontaisen
Haarajoen padon kalatien
lisääntymisen turvaaminen järjestäminen

Ravintoketjukunnostus
(nuottaus ja
petokalastukset), hapetus ja
kasvillisuuden niitto.
Ankeriaan istutus.
Tuusulanjärven kunnostus

Kaukjärvenpuiston edustalla,
eteläpään väylästössä,
kirkkorannassa,
Gustavelundin ja Suvirannan
edustalla ruoppausta.
Rantamo-Seittelin edustan
reunoilla niittoa.

Toteutuessaan kalatie
mahdollistaa vaelluskalojen
nousun ja kudun koko
Keravanjoen alueella.
Levähaitat vähentyneet,
kesäaikaiset
ravinnepitoisuudet
vähentyneet, vaikka
kuormitus ei ole vähentynyt.
Rantojen ja puiston
käyttökelpoisuuden
parantaminen, maisema
parantunut.
Näkymän avaus järvelle.

Johtopäätöksenään tarkastuslautakunta esittää, ettei tehtyjen toimenpiteiden vaikutus
ole kaikilta osin selvinnyt, tai vaikutus on jäänyt tulkinnanvaraiseksi. Osasyynä voi
tarkastuslautakunnan mukaan olla se, että suunnitelmat ja työ jatkuvat vuoteen 2027,
ja toimenpiteiden vaikutus näkyy vasta pidemmän ajan kuluessa. Arviointinsa
perustella tarkastuslautakunta esittää seuraavat suositukset:
Pelloilta tulevan kuormituksen vähentäminen ja Tuusulanjärven kunnostus ovat
toisiaan tukevia toimintamalleja, jotka tukevat Tuusulan strategianmukaista
kehittämistä.
Tuusulanjärveä ei ole Tuusulan keskusta-alueella Järvenpään tapaan juurikaan
hyödynnetty.
Edellytykset ja resurssit turvata alueen elinvoimaisuus ja kuntoon saattaminen on
turvattava.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa Tuusulan kunnanvaltuustolle seuraavan
selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä
havainnoista, johtopäätöksistä ja suosituksista.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan selvitys
Tarkastuslautakunta on vuoden 2019 arviointikertomuksessaan rajannut arviointinsa
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnasta koskemaan vain
ympäristölautakunnan 15.1.2019 § 3 käsittelemää Vantaanjoen vesienhoidon
toimenpideohjelmaa 2017 – 2027 sekä ympäristökeskuksen sen pohjalta tekemää
erillistä Keski-Uudenmaan toimenpideohjelmaa.
Tarkastuslautakunta on kohdistanut arviointinsa ympäristönsuojelun kannalta
sinällään oleelliseen osa-alueeseen, mutta ympäristökeskuksen palvelukokonaisuuden
sekä sen vuoden 2019 toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen kannalta tehty rajaus on
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kovin kapea-alainen. Arvioinnin ulkopuolelle ovat jääneet kokonaan
ympäristökeskuksen lakisääteiset viranomaistehtävät (so. ympäristövalvonta ja
terveysvalvonta) sekä eläinlääkintähuolto, jotka muodostavat pääosan koko
ympäristökeskuksen toiminnasta. Lisäksi vesienhoidon toimenpideohjelman esittämis-
ja käsittelytavasta arviointikertomuksessa saa vaikutelman, jonka mukaan vastuu
toimenpiteiden toteutumisesta kuuluisi yksinomaan tai pääasiallisesti Keski-
Uudenmaan ympäristökeskukselle. Vantaanjoen vesistöalueen toimenpideohjelma
2017 - 2021 sekä sen pohjalta laaditut ehdotukset Keski-Uudenmaan toimenpiteiksi
koskevat laajaa toimijaryhmää. Myös Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan esitys
(15.1.2019 § 3) ympäristökeskuksen sopijakunnille on suunnattu laaja-alaisesti
kuntatoimijoille, eikä esityksiä Keski-Uudenmaan vesienhoidon toimenpiteiksi ole
tarkoitettu vain ympäristökeskuksen toteutettavaksi. Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta liittää selvitykseensä Vantaanjoen vesistöalueen
toimenpideohjelman 2017 - 2027 sekä sen pohjalta laaditut ehdotukset Keski-
Uudenmaan toimenpiteiksi.
Edellä esitettyyn viitaten ympäristölautakunta ei näe tarpeelliseksi antaa
yksityiskohtaista selvitystä tarkastuslautakunnan tekemään arvioon.
Ympäristölautakunta haluaa kuitenkin oikaista arvioinnissa esitetyn tulkinnan siitä, että
Tuusulan kunnan Kaukjärvenpuiston edustalle, kirkkorantaan sekä Gustavelundin ja
Suvirannan edustalle suunnittelemat ruoppaukset olisivat Vantaanjoen tai Keski-
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmien mukaisia. Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta viittaa tältä osin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
Tuusulanjärven ruoppauksista antamaansa lausuntoon. Sen yhteenvetona
ympäristölautakunta on katsonut, että Tuusulanjärven virkistyskäytön edistämiseksi
tulisi selvittää kevyempiä toimenpiteitä, joilla voitaisiin järven virkistyskäytön kannalta
saavuttaa vastaavat edut tai jopa parempi lopputulos ottamalla samalla huomioon
vesienhoidon tavoitteet ja luontoarvot.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta yhtyy tarkastuslautakunnan esittämään
suositukseen Tuusulanjärven valuma-alueen pelloilla tehtävien
vesiensuojelutoimenpiteiden merkityksestä ja tärkeydestä. Ympäristölautakunta
kuitenkin korostaa, että Tuusulanjärven ekologisen tilan parantaminen on keskeinen
edellytys järven virkistyskäytölle. Tuusulanjärven virkistyskäytön parantamiseksi
tehtävät toimet eivät tämän vuoksi voi olla ristiriidassa järven vesienhoidollisten
tavoitteiden kanssa. Tuloksellinen vesienhoito edellyttää myös pitkäjänteisyyttä ja eri
toimijoiden sitoutumista vesienhoidon tavoitteisiin.
Tuusulanjärven ja sen ranta-alueiden hyödyntäminen sekä alueen elinvoimaisuuden
kuntoon saattaminen ja turvaaminen eivät ole Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
tai minkään muunkaan Tuusulan kunnan yksittäisen hallinnonalan vastuulla.
Ympäristölautakunta ymmärtääkin tämän vuoksi tarkastuslautakunnan tätä koskevien
suositusten kohdistuvan koko Tuusulan kuntaan. Tällaista Tuusulanjärven ja
Tuusulanjoen virkistyskäytön tehostamista varten kuntaan on vuonna 2017 perustettu
poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kasvatus- ja
sivistystoimenjohtaja ja sihteerinä kunnan viherpalveluiden projektikoordinaattori.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antoi - toisin kuin tarkastuslautakunta vuoden
2019 arviointikertomuksessaan esittää - lausuntonsa (20.8.2019 § 67) myös vuoden
2018 arviointikertomuksesta. Tuossa lausunnossaan ympäristölautakunta esitti muun
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ohella seuraavaa: ”Toiminnallisten tavoitteiden arvioinnissa tulisi kiinnittää erityistä
huomiota asetettujen tavoitteiden ja tehtyjen toimenpiteiden merkitykseen toisaalta koko
kunnan ja toisaalta arvioitavan yksikön perustehtävän kannalta.” Ympäristölautakunnan
edellä esittämä huomio on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa
arvioitaessa ajankohtainen myös vuoden 2019 arviointikertomuksen osalta.
Ympäristölautakunta liittää tämän vuoksi selvitykseensä Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen vuosiraportin 2019.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 18.08.2020, § 84
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Juhola
petri.juhola@tuusula.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Oheismateriaali
1 Arviointikertomus 2019, TL 18.8.2019
Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.5.2020 § 40 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan
laatimassa vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja
hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin,
että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston
kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunta ei ole raportissaan teknisen lautakunnan osalta nostanut esille
erityisiä kysymyksiä tai pyytänyt selvityksiä. Toimintakertomuksesta
tarkastuslautakunta on nostanut esille henkilöresurssit, kunnan työntekijöiden
toimitilat ja palveluverkkouudistuksen aikataulussa pysymisen.
Tarkastuslautakunnan arvioinnin johtopäätökset Yhdyskuntatekniikan
palvelualueeseen liittyen:
Kunnallistekniikkaan liittyviä investointeja ja kohteita on ollut paljon vuoden
2019 aikana.
Sama kehitys jatkuu. Tämä merkitsee painetta nostaa kunnossapidon
määrärahoja.
Tarkastuslautakunta suosittaa:
Huolellinen suunnittelu varmistaa hankkeitten etenemisen ja säästön kuluissa.
Tässä on
mitä ilmeisimmin onnistuttu. Kun oman työn osuus vähenee, alihankkijoiden
suorittaman
työn laadunvalvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ammattitaitoinen
henkilöstö tähän tehtävään on varmistettava myös jatkossa.
Tarkastuslautakunnan arvioinnin johtopäätökset Tilapalveluiden palvelualueeseen
liittyen:
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Palveluverkkosuunnitelman mukaiset tehtävät etenevät, vaikka Monion kohdalla
tuli uusi kilpailutus.
Kunnantalon ratkaisu odottaa vielä, kunnes Hyrylän keskustan suunnitelmat
selkiintyvät. Kunnan työntekijät jatkavat työtään kuka missäkin.
Tuuskodolle on löytynyt käyttöä ja rakennusta on muokattu työntekijöiden
tarpeisiin sopivaksi.
Tilinpäätöksen Strategiset indikaattorit osiossa todetaan, että sisäilma-asioissa
on saatu yhteistyömuotoja kehitettyä ja tilanteita rauhoittumaan.
Tarkastuslautakunta suosittaa:
Viivästyksille ei ole voitu mitään. Kuitenkin kunnan työntekijöiden, koululaisten ja
opettajien työympäristön, terveellisen sisäilman ja hyvinvoinnin varmistamiseksi
kannattaa jatkaa hankkeiden edistämistä sinnikkäästi.
Palveluverkon uudistaminen sekä yksikkökohtaiset ratkaisut pienentävät
terveydellistä ja taloudellista riskiä.
Yhdyskuntatekniikan ja Tilapalveluiden selvitykset:
Vuonna 2019 tehtiin uusi ennätys kunnallistekniikan investointien määrässä. Se on
edellyttänyt lisäresursointia rakentamiseen valvontaan, mitä on jouduttu tekemään
ostopalveluna. Runsas infrarakentaminen heijastuu kohteiden valmistuttua
lisääntyvänä kunnossapitokohteiden määränä. Näiltä osin tarkastuslautakunta on
kiinnittänyt huomiota yhdyskuntatekniikan kannalta tarkasteltuna olennaisiin kohtiin
ja näihin on jo pyrittykin reagoimaan, tosin vielä toistaiseksi huonolla tuloksella. Tänä
vuonna perustettua rakennuttajainsinöörin virkaa ei ole vielä onnistuttu täyttämään
rekrytointiyrityksistä huolimatta. Samaten katujen kunnossapitoon ja viheralueiden
hoitoon on alustavasti varattu enemmän rahaa, mutta koronaepidemian vaikutukset
kuntatalouteen saattavat vaikuttaa lopulliseen, myönnettävään rahamäärään.
Tilapalveluiden osalta tarkastuslautakunnan huomio on ollut väistötilojen
hankinnoissa ja uusien korvaavien tilojen rakennuttamisessa vanhojen,
sisäilmaongelmallisten rakennusten tilalle. Uusia koulu- ja päiväkotihankkeita viedään
eteenpäin, samoin uusia toimitiloja kunnantalon henkilöstölle ja uudelle varikolle.
Jälkimmäiset hankkeet edellyttävät myös kaavallisia toimenpiteitä, mikä osaltaan
vaikuttaa aikatauluihin. Henkilöstössä on tapahtunut muutoksia, mikä on hieman
hidastanut muutaman hankkeen etenemistä, mutta pääosin aikataulutavoitteissa on
pysytty. Palveluverkkorakentamisen suurimmat investoinnit ajoittuvat vuosille 2021 ja
2022. Tällöin Tilakeskuksessa joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota
rakennushankkeiden valvontaan ja rakentamisen aikaisen suunnittelun johtamiseen
ja samanaikaisesti on varmistettava uusien vuoden 2022 ja 2023 jälkeisten
hankkeiden edistämistä. Tähän pyritään täyttämällä vielä avoinna olevat virat
mahdollisimman nopeasti ja turvaamalla näin riittävät henkilöresurssit.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola yhdyskuntatekniikan päällikkö, Mikko Simpanen
tilapalvelupäällikkö
Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE yllä
olevan selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden
2019 arviointikertomukseen.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 19.08.2020, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Asko Honkanen, Henna Lindström
asko.honkanen@tuusula.fi, henna.lindstrom@tuusula.fi
kuntasuunnittelupäällikkö, yleiskaavasuunnittelija
Oheismateriaali
1 Arviointikertomus 2019, KKL 19.8.2019
Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.5.2020 § 40 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan
laatimassa vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja
hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin,
että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston
kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Koskien kuntakehityslautakunnan toimintaa tarkastuslautakunta suosittelee
arviointikertomuksen sivulla 20:
1. Toimia työpaikka-alueiden asemakaavojen lisäämiseksi Tuusulassa, jotta
työpaikkatonttivarantoa voidaan kohentaa riittävästi kattamaan lähivuosien
kysynnän. Huomioiden myös MAL-sopimuksen mukaisen asuinrakentamista
koskevan kaavoitusvelvoitteen.
2. Yleiskaavatyön ja maanhankinnan edetessä voidaan asemakaavojen tuottamaa
tonttivarantoa kehittää myös tulevaisuudessa vastaamaan kysyntää.
3. Kasvun ja ympäristön toimialueella on kaksi toimielintä (lautakuntaa) ja
toimialue jakaantuu useaan palvelualueeseen. Ulkopuolinen lukija ei pääse
tilinpäätöksen kirjausten perusteella kiinni, kuinka toiminta on organisoitu
toimialueella. Lautakunta suosittaa, että toimialueella kirjataan palvelualueittain
sen toiminta-ajatus sekä se, mitä tehtäviä sillä on, joita voi verrata ”Olennaisiin
tapahtumiin palvelualueella” (tavoitteet ja niiden toteutuminen).
4. Toimialueelle kohdistuu kunnan 32 tavoitteesta noin puolet, joten lautakunta
suosittaa niiden toteutumisesta toimialueen ja/tai palvelualueen tekemää
analyysia. Etenemämerkintä 0 – 5 ei ulkopuoliselle kerro, mitä tuli tehtyä ja mitä
jäi tekemättä asetetuista tavoitteista.
5. Tavoiteseurannassa kohtaan ”Toimenpiteisiin ja riskien seurantaan” tehdyt
tapahtumakirjaukset eivät ulkopuoliselle kuvaa tavoitteen toteutumista tai
toteutumisen etenemää tai kohdattuja haasteita.
Kuntakehityslautakunta antaa em. kohtiin selvityksensä seuraavasti:
1. Työpaikkatonttien synnyttämiseksi on tehty pitkäjänteisesti töitä sekä
maanhankinnan että kaavoituksen osalta. Merkittävimpien työpaikka-alueiden
osalta on edetty: Focus alueella maanhankinnassa on onnistuttu ja kaavoitus on
vireillä. Sulan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on valmisteltu ja tähän
liittyen on saatu neuvottelutulos yksityisten maanomistajien kanssa.
Rykmentinportin työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty.
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2.
3.
4.

5.

Asuinrakentamisen osalta tonttivaranto on riittävää kattamaan lähivuosien MAL-
sopimuksessa asetetun asuntorakentamistavoitteen.
Tämä on tärkeää kunnan kasvun mahdollistamiseksi myös lähivuosien jälkeen.
Yleiskaava 2040:n ehdotus saadaan loppuvuoden aikana käsiteltäväksi.
Toiminta-ajatus on kirjattu talousarvioon lyhyesti palvelualueittain kunkin
palvelualueen ja tämän tavoitteiden kohdalle.
Toimialueella ollaan iloisia, että toimintaamme kohdistuu näin paljon
mielenkiintoa ja odotuksia. Asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja
toimenpiteistä on raportoitu toimintakertomuksessa muutoinkin kuin
numeroilla 0-5.
Jatkossa seurannan tekemistä helpottaakseen tavoitteiden asetantaa pohtivia
kannustetaan tavoitteiden tarkempaan muotoiluun ja pohdintaan, mitkä
tavoitteista on lopulta esim. vuositavoitteita ja mitkä pidempiaikaisa projekteja.
Lisäksi toivotaan, että resurssikeskustelua käytäisiin samalla kun tavoitteita
asetetaan, jotta toiminta voidaan priorisoida ja tavoitteet toivottavasti mittoittaa
resurssien mukaisiksi.
Seurantatiedot on pyritty kirjoittamaan hyvin ytimekkäästi, mikä kulloiseenkin
asiaan syventymättä voi jättää kysymyksiä auki siitä, kuinka lähellä tavoite on.

Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE
yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden
2019 arviointikertomukseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 25.08.2020, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Markus Torvinen, Hannamari Halinen
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.
halinen@tuusula.fi
sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Arviointikertomus_2019_ksltk_25.8.2020
Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.5.2020 § 40 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan
laatimassa vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja
hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin,
että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston
kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunnan suositukset:
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- Kasvuennusteiden perusteella alueellinen palvelusuunnittelu on erittäin
merkityksellistä. Palveluverkkosuunnitelman tulee olla päivitetty kunkin tilanteen
mukaan ja sen noudattaminen on tärkeää, jotta voidaan kustannustehokkaasti
reagoida kulloiseenkin tilanteeseen siten, että koulutuksen lähipalveluita on
kasvualueilla tarjolla. Tämä tukisi myös väestönkasvun suotuisaa kehitystä.
- Hävikkiruokaa muodostuu etenkin koulujen ja päiväkotien loma-aikoina. Ikäihmisten
syömisen laajentaminen, hävikkiruoan hyödyntäminen ja jako esimerkiksi
vähävaraisille on suositeltavaa hävikkiruoan hyödyntämiseksi. Tätä on Tuusulassa jo
tehtykin.
- Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuus on turvattava
jatkossakin, toimintamalleja tulee tiivistää ja selkeyttää yhteistyössä Keusoten kanssa.
- Palveluverkkosuunnitelman ja sisäilmakorjausten viivästyminen on kustannus- ja
terveysriski, jota tulee tarkasti seurata. Esimerkiksi Monion kilpailutuksen ongelmien
kaltaisia tapahtumia ja niistä johtuvia viivästymisiä tulee pyrkiä kaikin keinoin
välttämään.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan selvitys:
Kasvatus- ja sivistyslautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä.
Tarkennetut huomionne Sivistyksen toimialuelta varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen osalta liittyvät palveluverkon kehittämiseen
ja oppilaan saamaan tukeen. Ne ovat kaksi keskeistä asiaa, joita vuonna 2019 on
kehitetty.
Oppilaan tuki, erityinen tuki
Kasvun ja oppimisen kehittämissuunnitelmassa on laadittu tavoitteet oppilaan tuen
kehittämiseen ja toteamme, että suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti
on päätöksenteossa edetty ja erityisen tuen opetushenkilöstön määrää on
suunnitelmallisesti lisätty. Tehostetun tuen oppilaiden määrä on
Tuusulassa lisääntynyt ja tämän on ollut kehitys myös muualla Suomessa tuen
kolmiportaisuuteen siirtymisen vuoksi. Myös erityisen tuen oppilaiden määrä on
noussut, osin oppilasmäärien kasvaessa. Tuusulassa on lisätty luokkamuotoista
erityistä tukea yläkouluikäisten osalta. Vuoden 2019 aikana erityisesti kehitettiin
Kalliomaan koulun antamaa vaativan erityisen tuen opetusta sekä yläkoulun
oppilaiden tukea.
Palveluverkko
Palveluverkon osalta lapsi- ja oppilasennusteet ovat keskiössä. Palveluverkkotyö on
edennyt vuonna 2019 tehdyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti,
lukuunottamatta Moniota. Kasvatus- ja sivistyslautakunta näkee hyvänä, että koko
kunnan väestöennustetyötä kehitetään. On tärkeää tarkastella Tuusulan asuinalueita
tarkemmin kuntakohtaisen ennusteen lisäksi. Tämä auttaa tulevaisuuden
palveluverkkotyötä.
Kunnassa tulee valmistella hyvin uusien palvelurakennusten toteutusmalleja.
Muita huomioita:
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Hävikkiruuan vähentäminen on yksi Tuusulan ruokapalveluiden keskeisimmistä
tavoitteista.
Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue on valmistellut yhteistyöstä KUUMA alueen
sivistysjohdon kanssa esitystä, että tulevassa soteuudistuksessa
oppilashuollon palvelut pysyvät edelleen kuntien vastuulla.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen
VALTUUSTOLLE asiaselostuksen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan
antamaan vuoden 2019 arviointikertomukseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 03.09.2020, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Ulla Kinnunen, Risto Kanerva
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi
sivistysjohtaja, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Liitteet

1 Arviointikertomus_2019_kvltk_3.9.2020
Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.5.2020 § 40 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan
laatimassa vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja
hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin,
että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston
kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunnan suositukset kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle:
- Vahvistetaan edelleen Tuusulan imagoa kulttuurikuntana. Samalla, kun rakennetaan
uutta, vaalitaan myös arvokasta kulttuuriperintöä. Näin kunta nähdään elävänä ja
monipuolisena paikkana asua ja elää.
- Henkilöstö on sitoutunut kulttuurikasvatussuunnitelmaan ja tekee laadukasta työtä
Tuusulan koululaisten kanssa. Pidetään ihmisistä huolta siten, että museo- ja
kulttuurialan asiantuntijamme viihtyvät hyvin Tuusulassa. Heidän tekemistään
arvostamalla myös kasvatussuunnitelmat toteutuvat.
- Koulunuorisotyön mallia tulee myös jatkossa kehittää oppilaiden kanssa.
- Tulevien investointien lähtökohtina tulee olla mm. kestävä kehitys, yhteisöllisyys ja
monikulttuurisuus.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvitys:
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Kulltturi- ja vapaa-ajanlautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä ja
tarkoista huomioista.
Kulttuurin palvelualue:
Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2019 ja
samalla käynnistettiin toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelmien laadinta.
Kulttuurikasvatussuunnitelmilla on vahva rooli Tuusulalaisen identiteetin
vahvistamisesta. Yhdymme tarkastuslautakunnan suositukseen, että
kulttuurikasvatussuunnitelmien merkitys on tärkeä. Kulttuuripalveluiden laadun
kannalta on ensisijaisen tärkeää, että kiinnitämme huomiota henkilöstön hyvinvoinnin
kehittämiseen.
Kirjastopalveluiden käyttö on yhä lisääntynyt ja kirjastoissa on järjestetty paljon
tapahtumia. Kirjastojen toimintaympäristöjä on saatu kehitettyä ja olemme siitä
kiitollisia.

Vapaa-ajan palvelualue:
Koulunuorisotyön kehittäminen on edelleen keskeistä. Nuorten hyvinvoinnista tulee
huolehtia moniammatillisesti.
Liikuntapalveluita kehitetään koko ajan ja keskeisenä teemana on terveysliikunta.
Liikuntapaikkojen tulee palvella erilaisia liikkujia.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen
VALTUUSTOLLE asiaselostuksen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan
antamaan vuoden 2019 arviointikertomukseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, 17.09.2020, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Sahlakari
jukka.sahlakari@tuusula.fi
liikelaitoksen johtaja
Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.5.2020 § 40 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan
laatimassa vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja
hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin,
että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston
kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Tuusulan veden osalta tarkastuslautakunta nosti esille seuraavaa:
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Kiinnitetään edelleen huomiota vesijohtojen saneeraukseen, vaikka yhteistyö ja
töiden rytmitys muiden kunnan toimijoiden kanssa on tiivistä.
Hulevesien osalta joudutaan vielä tekemään päätöksiä lakimuutosten vuoksi
(Vesihuoltolaki ja Maankäyttö- ja rakennuslaki) siinä kuinka hulevedet
järjestetään, kuinka suojataan pohjavesiä ja miten muutokset vaikuttavat
taksoihin.
Johtokunta antaa seuraavan selvityksen tarkastuslautakunnan esille nostamiin
asioihin:
Tuusulan vesi on saanut kesällä 2020 rekrytoitua projekti-insinöörin, joka tulee
vahvistamaan Tuusulan veden saneeraustoimintaa. Hulevesien hallinnan
järjestäminen kunnassa nytkähti syksyllä 2020 eteenpäin siten, että päätösesitys on
tarkoitus tuoda päättäjille kunnan toimesta keväällä 2021.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja
Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle yllä olevan selvityksen
tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2019 arviointikertomukseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 344
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019, khall 21.9.2020
Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.5.2020 § 40 päättänyt pyytää toimialojen ja
hallituksen selvitykset tarkastuslautakunnan laatimassa arviointikertomuksessa
esitetyistä havainnoista. Esitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä
lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Esitykset on
toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunta on vuoden 2019 toiminnasta antamassaan
arviointikertomuksessaan todennut, että odottaa vastauksia ensisijaisesti
arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten toteuttamiseen. Tarkastuslautakunta
myös rohkaisee toimialoja antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia
arviointikertomuksesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta. Lisäksi
tarkastuslautakunnalle voi esittää ehdotuksia tarkastuskohteista, joihin toivotaan
kiinnitettävän huomiota.
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Kunnan talouden tila
Tarkastuslautakunnan havaintoja
Kun vuoden 2019 tilinpäätös, joka sisältää myös vesiliikelaitoksen, on n. 20 milj. euroa
alijäämäinen, ei tulosta voi pitää hyvänä. Lisäksi kunnan lainamäärä kasvoi lähes 30
milj. euroa 126,4 milj. euroon. Lainamäärä jatkaa nopeaa kasvuaan johtuen
investointien kasautumisesta. Tarkasteltaessa Tuusulan kunnan talouden kehitystä
arvioinnin kohteena olevana vuonna huomio kiinnittyy siihen, että toteutumisessa
suhteessa suunniteltuun on sekä myönteisiä että kielteisiä elementtejä.
Ensinnäkin sivistyksen, kasvun ja ympäristön ja yhteisten palvelujen toimialueilla
palvelujen yhteenlasketut nettomenot jäivät n. 2,5 milj. euroa pienemmiksi kuin
alkuperäisessä talousarviossa esitettiin. Toiseksi maanmyyntitulot ja tulot
maankäyttökorvauksista toteutuivat n. 1,4 milj. euroa suurempina. Kolmanneksi
valtionosuuksien toteutuma oli n. 1,7 milj. euroa suurempi, mikä tosin johtui suurelta
osin valtionosuuksien 2020 aikaistamisesta.
Sen sijaan tulokseen negatiivisesti vaikuttaneet seikat olivat euromääräisesti selvästi
suurempia. Keusoten palveluihin varattu määräraha ylittyi yli 8 milj. euroa.
Määrärahaa lisättiin kesken kauden n. 1,5 milj. eurolla. Verotulot alittuivat yli 7 milj.
euroa arvioidusta. Tämä oli tiedossa jo hyvissä ajoin vuoden aikana, sillä se johtui
ongelmista valtion suorittamassa verojen keruussa.
Tilinpäätökseen sisältyy tulosta heikentäen eli alijäämää kasvattaen n. 10 milj. euroa
koulu- ja muiden rakennusten sekä KUVESin peruspääomaan liittyviä alaskirjauksia.
Tämä osa alijäämästä oli periaatteessa tiedossa jo vuoden 2019 talousarviota
tehdessä, mutta sitä ei huomioitu siinä vaiheessa. Menettelyn syynä lienee seikat,
jotka liittyvät budjetin hyväksymiseen ja julkisuuden hallintaan.
Kaiken kaikkiaan negatiiviset muutokset olivat siis selvästi suuremmat kuin positiiviset,
joten seurauksena oli tuo mainittu 20 milj. euron alijäämä budjetoidun reilun 0,2 milj.
euron alijäämän sijasta.
Tarkastuslautakunnan suositukset kunnan talouden tilaan:
Keusoten menojen hillintä on ensiarvoista, vaikka erikoissairaanhoidon menot
ovat vaikeasti ennustettavissa.
Investointien toteuttamisen aikajänteen pidentämistä pitää harkita.
Kannattaa vakavasti harkita kunnan tulojen lisäämistä käytettävissä olevilla
keinoilla.
Vastaus:
- Keusote on käynnistänyt tuottavuusohjelman jonka tavoitteena on
toimintojen tuottavuutta kehittämällä taittaa kuntayhtymän kustannuskehitys kohti
kuntien maksukyvyn mukaista tasoa. Ohjelman toimenpiteillä tavoitellaan noin 40
miljoonan euron kustannusten alenemaa vuosien 2020-2022 aikana.
Koronapandemian vuoksi tuottavuusohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus on
viivästynyt. Tämän vuoksi kuntayhtymän johto valmistelee uusia sopeutustoimia
kustannusten alentamiseksi.
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- Palveluverkkosuunnitelma sekä kasvun ja talouden hallintaohjelma päivitetään sekä
tuodaan valtuuston päätettäväksi talousarvion 2021 yhteydessä. Tässä yhteydessä
arvioidaan sekä palveluverkko- että infra-investointien toteuttamisen aikajännettä
kunnan strategian toteuttamisen, toiminnallisten tavoitteiden sekä talouden
näkökulmista.
- Kunnan tulopohjaa vahvistetaan keskeisesti investoimalla kunnan elinvoimaan ja
kasvuun. Erityisesti uusien yritysalueiden toteutuminen luo edellytyksiä kunnan
veropohjan kasvattamiselle. Tavoitteena on myös vapauttaa pääomia kunnan
omistamista vajaakäyttöisista kiinteistöistä valtuuston 8.6 2020 hyväksymän
suunnitelman mukaisesti.

Sivistyksen toimialue
Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Tarkastuslautakunnan suositukset:
Kasvuennusteiden perusteella alueellinen palvelusuunnittelu on erittäin
merkityksellistä. Palveluverkkosuunnitelman tulee olla päivitetty kunkin tilanteen
mukaan ja sen noudattaminen on tärkeää, jotta voidaan kustannustehokkaasti
reagoida kulloiseenkin tilanteeseen siten, että koulutuksen lähipalveluita on
kasvualueilla tarjolla. Tämä tukisi myös väestönkasvun suotuisaa kehitystä.
Hävikkiruokaa muodostuu etenkin koulujen ja päiväkotien loma-aikoina.
Ikäihmisten syömisen laajentaminen, hävikkiruoan hyödyntäminen ja jako
esimerkiksi vähävaraisille on suositeltavaa hävikkiruoan hyödyntämiseksi. Tätä
on Tuusulassa jo tehtykin.
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuus on turvattava
jatkossakin, toimintamalleja tulee tiivistää ja selkeyttää yhteistyössä Keusoten
kanssa.
Palveluverkkosuunnitelman ja sisäilmakorjausten viivästyminen on kustannus- ja
terveysriski, jota tulee tarkasti seurata. Esimerkiksi Monion kilpailutuksen
ongelmien kaltaisia tapahtumia ja niistä johtuvia viivästymisiä tulee pyrkiä kaikin
keinoin välttämään.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan selvitys:
Kasvatus- ja sivistyslautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä.
Tarkennetut huomionne Sivistyksen toimialuelta varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen osalta liittyvät palveluverkon kehittämiseen
ja oppilaan saamaan tukeen. Ne ovat kaksi keskeistä asiaa, joita vuonna 2019 on
kehitetty.
Oppilaan tuki, erityinen tuki
Kasvun ja oppimisen kehittämissuunnitelmassa on laadittu tavoitteet oppilaan tuen
kehittämiseen ja toteamme, että suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti
on päätöksenteossa edetty ja erityisen tuen opetushenkilöstön määrää on
suunnitelmallisesti lisätty. Tehostetun tuen oppilaiden määrä on
Tuusulassa lisääntynyt ja tämän on ollut kehitys myös muualla Suomessa tuen
kolmiportaisuuteen siirtymisen vuoksi. Myös erityisen tuen oppilaiden määrä on
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noussut, osin oppilasmäärien kasvaessa. Tuusulassa on lisätty luokkamuotoista
erityistä tukea yläkouluikäisten osalta. Vuoden 2019 aikana erityisesti kehitettiin
Kalliomaan koulun antamaa vaativan erityisen tuen opetusta sekä yläkoulun
oppilaiden tukea.
Palveluverkko
Palveluverkon osalta lapsi- ja oppilasennusteet ovat keskiössä. Palveluverkkotyö on
edennyt vuonna 2019 tehdyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti,
lukuunottamatta Moniota. Kasvatus- ja sivistyslautakunta näkee hyvänä, että koko
kunnan väestöennustetyötä kehitetään. On tärkeää tarkastella Tuusulan asuinalueita
tarkemmin kuntakohtaisen ennusteen lisäksi. Tämä auttaa tulevaisuuden
palveluverkkotyötä.
Kunnassa tulee valmistella hyvin uusien palvelurakennusten toteutusmalleja.
Muita huomioita:
Hävikkiruuan vähentäminen on yksi Tuusulan ruokapalveluiden keskeisimmistä
tavoitteista.
Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue on valmistellut yhteistyöstä KUUMA alueen
sivistysjohdon kanssa esitystä, että tulevassa soteuudistuksessa
oppilashuollon palvelut pysyvät edelleen kuntien vastuulla.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tarkastuslautakunnan suositukset:
Vahvistetaan edelleen Tuusulan imagoa kulttuurikuntana. Samalla, kun
rakennetaan uutta, vaalitaan myös arvokasta kulttuuriperintöä. Näin kunta
nähdään elävänä ja monipuolisena paikkana asua ja elää.
Henkilöstö on sitoutunut kulttuurikasvatussuunnitelmaan ja tekee laadukasta
työtä Tuusulan koululaisten kanssa. Pidetään ihmisistä huolta siten, että museo-
ja kulttuurialan asiantuntijamme viihtyvät hyvin Tuusulassa. Heidän tekemistään
arvostamalla myös kasvatussuunnitelmat toteutuvat.
Koulunuorisotyön mallia tulee myös jatkossa kehittää oppilaiden kanssa.
Tulevien investointien lähtökohtina tulee olla mm. kestävä kehitys, yhteisöllisyys
ja monikulttuurisuus.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvitykset
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä ja
tarkoista huomioista.
Kulttuurin palvelualue
Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2019 ja
samalla käynnistettiin toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelmien laadinta.
Kulttuurikasvatussuunnitelmilla on vahva rooli Tuusulalaisen identiteetin
vahvistamisesta. Yhdymme tarkastuslautakunnan suositukseen, että
kulttuurikasvatussuunnitelmien merkitys on tärkeä. Kulttuuripalveluiden laadun
kannalta on ensisijaisen tärkeää, että kiinnitämme huomiota henkilöstön hyvinvoinnin
kehittämiseen.
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Kirjastopalveluiden käyttö on yhä lisääntynyt ja kirjastoissa on järjestetty paljon
tapahtumia. Kirjastojen toimintaympäristöjä on saatu kehitettyä ja olemme siitä
kiitollisia.
Vapaa-ajan palvelualue
Koulunuorisotyön kehittäminen on edelleen keskeistä. Nuorten hyvinvoinnista tulee
huolehtia moniammatillisesti.
Liikuntapalveluita kehitetään koko ajan ja keskeisenä teemana on terveysliikunta.
Liikuntapaikkojen tulee palvella erilaisia liikkujia.
Kasvun ja ympäristön toimialue
Kuntakehityslautakunta
Tarkastuslautakunnan suositukset
Toimia työpaikka-alueiden asemakaavojen lisäämiseksi Tuusulassa, jotta
työpaikkatonttivarantoa voidaan kohentaa riittävästi kattamaan lähivuosien
kysynnän. Huomioiden myös MAL-sopimuksen mukaisen asuinrakentamista
koskevan kaavoitusvelvoitteen.
Yleiskaavatyön ja maanhankinnan edetessä voidaan asemakaavojen tuottamaa
tonttivarantoa kehittää myös tulevaisuudessa vastaamaan kysyntää.
Kasvun ja ympäristön toimialueella on kaksi toimielintä (lautakuntaa) ja
toimialue jakaantuu useaan palvelualueeseen. Ulkopuolinen lukija ei pääse
tilinpäätöksen kirjausten perusteella kiinni, kuinka toiminta on organisoitu
toimialueella. Lautakunta suosittaa, että toimialueella kirjataan palvelualueittain
sen toiminta-ajatus sekä se, mitä tehtäviä sillä on, joita voi verrata ”Olennaisiin
tapahtumiin palvelualueella” (tavoitteet ja niiden toteutuminen).
Toimialueelle kohdistuu kunnan 32 tavoitteesta noin puolet, joten lautakunta
suosittaa niiden toteutumisesta toimialueen ja/tai palvelualueen tekemää
analyysia. Etenemämerkintä 0 – 5 ei ulkopuoliselle kerro, mitä tuli tehtyä ja mitä
jäi tekemättä asetetuista tavoitteista.
Tavoiteseurannassa kohtaan ”Toimenpiteisiin ja riskien seurantaan” tehdyt
tapahtumakirjaukset eivät ulkopuoliselle kuvaa tavoitteen toteutumista tai
toteutumisen etenemää tai kohdattuja haasteita.
Kuntakehityslautakunnan selvitykset
Työpaikkatonttien synnyttämiseksi on tehty pitkäjänteisesti töitä sekä
maanhankinnan että kaavoituksen osalta. Merkittävimpien työpaikka-alueiden
osalta on edetty: Focus alueella maanhankinnassa on onnistuttu ja kaavoitus on
vireillä. Sulan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on valmisteltu ja tähän
liittyen on saatu neuvottelutulos yksityisten maanomistajien kanssa.
Rykmentinportin työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty.
Asuinrakentamisen osalta tonttivaranto on riittävää kattamaan lähivuosien MAL-
sopimuksessa asetetun asuntorakentamistavoitteen.
Tämä on tärkeää kunnan kasvun mahdollistamiseksi myös lähivuosien jälkeen.
Yleiskaava 2040:n ehdotus saadaan loppuvuoden aikana käsiteltäväksi.
Toiminta-ajatus on kirjattu talousarvioon lyhyesti palvelualueittain kunkin
palvelualueen ja tämän tavoitteiden kohdalle.
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Toimialueella ollaan iloisia, että toimintaamme kohdistuu näin paljon
mielenkiintoa ja odotuksia. Asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja
toimenpiteistä on raportoitu toimintakertomuksessa muutoinkin kuin
numeroilla 0-5. Jatkossa seurannan tekemistä helpottaakseen tavoitteiden
asetantaa pohtivia kannustetaan tavoitteiden tarkempaan muotoiluun ja
pohdintaan, mitkä tavoitteista on lopulta esim. vuositavoitteita ja mitkä
pidempiaikaisia projekteja. Lisäksi toivotaan, että resurssikeskustelua käytäisiin
samalla kun tavoitteita asetetaan, jotta toiminta voidaan priorisoida ja tavoitteet
toivottavasti mitoittaa resurssien mukaisiksi.
Seurantatiedot on pyritty kirjoittamaan hyvin ytimekkäästi, mikä kulloiseenkin
asiaan syventymättä voi jättää kysymyksiä auki siitä, kuinka lähellä tavoite on.
Tekninen lautakunta
Tarkastuslautakunta suosittaa yhdyskuntatekniikan palvelualueeseen liittyen:
Huolellinen suunnittelu varmistaa hankkeitten etenemisen ja säästön kuluissa.
Tässä on
mitä ilmeisimmin onnistuttu. Kun oman työn osuus vähenee, alihankkijoiden
suorittaman
työn laadunvalvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ammattitaitoinen
henkilöstö tähän tehtävään on varmistettava myös jatkossa.
Tarkastuslautakunta suosittaa tilapalveluiden palvelualueeseen liittyen:
Viivästyksille ei ole voitu mitään. Kuitenkin kunnan työntekijöiden, koululaisten ja
opettajien työympäristön, terveellisen sisäilman ja hyvinvoinnin varmistamiseksi
kannattaa jatkaa hankkeiden edistämistä sinnikkäästi.
Palveluverkon uudistaminen sekä yksikkökohtaiset ratkaisut pienentävät
terveydellistä ja taloudellista riskiä.
Yhdyskuntatekniikan ja Tilapalveluiden selvitykset:
Vuonna 2019 tehtiin uusi ennätys kunnallistekniikan investointien määrässä. Se on
edellyttänyt lisäresursointia rakentamiseen valvontaan, mitä on jouduttu tekemään
ostopalveluna. Runsas infrarakentaminen heijastuu kohteiden valmistuttua
lisääntyvänä kunnossapitokohteiden määränä. Näiltä osin tarkastuslautakunta on
kiinnittänyt huomiota yhdyskuntatekniikan kannalta tarkasteltuna olennaisiin kohtiin
ja näihin on jo pyrittykin reagoimaan, tosin vielä toistaiseksi huonolla tuloksella. Tänä
vuonna perustettua rakennuttajainsinöörin virkaa ei ole vielä onnistuttu täyttämään
rekrytointiyrityksistä huolimatta. Samaten katujen kunnossapitoon ja viheralueiden
hoitoon on alustavasti varattu enemmän rahaa, mutta koronaepidemian vaikutukset
kuntatalouteen saattavat vaikuttaa lopulliseen, myönnettävään rahamäärään.
Tilapalveluiden osalta tarkastuslautakunnan huomio on ollut väistötilojen
hankinnoissa ja uusien korvaavien tilojen rakennuttamisessa vanhojen,
sisäilmaongelmallisten rakennusten tilalle. Uusia koulu- ja päiväkotihankkeita viedään
eteenpäin, samoin uusia toimitiloja kunnantalon henkilöstölle ja uudelle varikolle.
Jälkimmäiset hankkeet edellyttävät myös kaavallisia toimenpiteitä, mikä osaltaan
vaikuttaa aikatauluihin. Henkilöstössä on tapahtunut muutoksia, mikä on hieman
hidastanut muutaman hankkeen etenemistä, mutta pääosin aikataulutavoitteissa on
pysytty. Palveluverkkorakentamisen suurimmat investoinnit ajoittuvat vuosille 2021 ja
2022. Tällöin Tilakeskuksessa joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota
rakennushankkeiden valvontaan ja rakentamisen aikaisen suunnittelun johtamiseen
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ja samanaikaisesti on varmistettava uusien vuoden 2022 ja 2023 jälkeisten
hankkeiden edistämistä. Tähän pyritään täyttämällä vielä avoinna olevat virat
mahdollisimman nopeasti ja turvaamalla näin riittävät henkilöresurssit.
Yhteisten palvelujen toimialue
Tarkastuslautakunnan suositukset:
Yhteiset palvelut voisi arvioida kirjaamiensa riskien vaikutusta palvelualueiden
tuloksellisuuteen ja suoritettujen toimintojen tarkoituksenmukaisuuteen.
Yhteiset palvelut tuottavat toimintaedellytyksiä koko organisaatiolle, joten
tuloksellisuudella ja tarkoituksenmukaisuudella on merkittävä arvo toimialueen
saavutuksia arvioitaessa.
Vastaus:
- Toimialueen riskiarvioita ja riskienhallintatoimenpitetä tarkennetaan talousarvion
2021 yhteydessä keväällä 2020 käyttöön otetun Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
ohjeistuksen pohjalta.
- Toiminnan tuloksellisuutta parannetaan erityisesti vuonna 2020 käyttöön
otetun kehittämissalkun sekä aktiivisen salkkujohtamisen tuella. Salkun avulla
saadeen kehittämisprojektit ja toimenpiteet läpinäkyviksi;
näin mahdollistaan realistisempi henkilöresurssien suunnittelu aikataulutuksineen
sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisen / tehtävien priorisointi.
Riskienhallinta
Tarkastuslautakunnan havaintoja riskienhallinnasta:
Arvioinnin perusteella näyttää siltä, että kunnan velkataakka ja investoinnit sekä Keski-
Uudenmaan soten toiminnalliset ja taloudelliset haasteet ovat nousemassa
sisäongelmien seuraksi sietämättömän riskin asemaan.
Merkittävyysarvioinnin perusteella on havaittavissa, että merkittävän riskin
kategoriaan on nousemassa
-Hajanainen kehittäminen ja toimintatavat ottaen huomioon rajalliset resurssit.
- Laajan ja tehottoman palveluverkon kustannukset ja korjausvelan kasvu.
Riskienhallintaa tarvitaan varmistamaan strategian ja tavoitteiden toteutumista,
toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta. Lisäksi se voi auttaa tunnistamaan
uusia toimintamahdollisuuksia. Riskienhallinnalla varmistetaan myös talouden ja
toiminnan laillisuutta ja tuloksellisuutta sekä hyvää hallintotapaa.
Ylin johto vastaa riskienhallinnan organisoinnista sekä tehtäväjaoista.
Riskienhallinnan järjestämiseksi on sovittava rooleista ja huolehdittava koko
organisaation sitoutumisesta. Erityisesti johdolta edellytetään uskottavaa ja riittävän
näkyvää sitoutumista. Johto ei voi delegoida kokonaisvastuuta, sen sijaan
riskienhallintaan liittyviä käytännön tehtäviä voidaan delegoida.
Tarkastuslautakunnan suositukset riskienhallintaan:
Riskin muuttuessa merkittävästä sietämättömäksi riskiksi on odotettavissa
nopeita suunniteltuja tai suunnittelemattomia panostustarpeita, jotka haastavat
kunnan toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä.
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Kollektiivinen riskienhallinta on riskienhallinnan edellytys, jota kuitenkin pitää
aktiivisesti johtaa. Jokaisella toimialueella voisi olla riskienhallinnan
koordinaattori, jotka yhdessä kunnan johdon kanssa (kuntatoimiala) arvioivat,
aktivoivat ja edistävät riskienhallinnan toteutumista. Näin toimialueella olisi sen
johdolle ja esimiehille tuki jokapäiväisessä riskienhallintatyössä ja ymmärryksen
jakamisessa (OTO, osa-aikainen, päätoiminen tarpeen mukaan).
Vastaus:
- Kunnan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan keväällä 2020 käyttöön
otetun Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistukseen pohjautuen.
Toimialueiden roolia on selkeytetty ja vahvistettu sisäisen valvonnassa ja
kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa; toimialueet laativat jatkossa talousarvion
yhteydessä Sisäisen valvonan ja riskienhallinnan suunnitelman seuraavalle
toimintavuodelle. Kuntatasoinen riskienhallintasuunnitelma laaditaan toimialueiden
suunnitelmiin pohjautuen. Lisäksi toimialueet antavat tilinpäätöksen yhteydessä
selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä
raportoivat osavuosikatsausten yhteydessä sekä tarpeen mukaan nopeammalla
syklillä. Kunnan johtoryhmä ja kunnanhallitus arvioivat ja ohjaavat kunnan
riskienhallintaa (sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistaminen ja
asianmukainen järjestäminen, toimeenpanon valvonta ja tuloksellisuus).
- Riskienhallinnan organisointia ja resursointia arvioidaan
uudistetusta toimintatavasta saatujen kokemusten perusteella vuoden 2021 aikana.
- Kunnan talouden toimintaympäristö on heikentynyt merkittävästi vuoden 2020
aikana. Valmisteilla olevaan talousarvioon 2021 sekä kasvun ja
taloudenhallintaohjelmaan 2021 - 2030 on sisällytetty merkittäviä toimenpiteitä
kunnan talouden tasapainottamiseksi.
Henkilöstö
Tarkastuslautakunnan arvioinnin johtopäätökset
- Tehdyillä toimenpiteillä sairauspoissaolojen määrää ei ole saatu laskemaan.
- Työhyvinvointikortin suorittamiseen liittyvä koulutus on saanut hyvää palautetta,
joilla on ollut merkitystä tuntemuksiin työhyvinvoinnista.
- Tulevina vuosina on panostettava sairauspoissaolojen hallintaan ja työn ohjeistuksia
kehittäen tarttua työtapaturmien ehkäisyyn.
Tarkastuslautakunnan suositukset henkilöstöriskeihin:
Yleisesti työelämässä on sellainen vahva käsitys, että kun saa itse vaikuttaa
tulevaan siten, että kysytään, kuinka haluaisin tehdä, mitä haluaisin tehdä jne.
muutos tuntuu aivan eri tavalla helpolta ja myönteiseltä, jopa vaihtelulta
entiseen. Eli riskin hallintakeinoissa esiin nostetut osallisuus ja aito
osallistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita.
Paljon on saatu viimeisessä vuosikolmanneksessa henkilöstöriskin hallintaan
positiivista toteumaa. Lautakunta suosittaa, että tilinpäätökseen kannattaa
tehdä lyhyt analyysi onnistumisesta ja kirjata esiin selkeämmin millä toimilla
riskiarviota kyettiin laskemaan neljän kuukauden aikana merkittävästi. Näillä
analyyseilla on organisaatiossa esimerkin voima ja mallinnus sille, että asioille
voidaan oikeasti luoda positiivisia ratkaisuja.
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Vastaus:
- Jotta yksilö ja tiimit voisivat ohjautua itsenäisesti organisaatiossa, tarvitaan mm.
mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen ja joustavuutta työn tekemiseen.
Tuusulassa on pyritty arvostamisella ja osallistamisella edistämään valmentavaa ja
vuorovaikutteista johtamista, joka lisää työntekijöiden asiantuntevuutta sekä
itseohjautuvuutta. Lisäksi on etsitty vaihtoehtoja työn joustavoittamiseen.
Onnistumisessa on ollut ensisijaisen tärkeää pystyä kehittämään olemassa olevaa
henkilökuntaa sekä rekrytoimaan ja pitämään organisaatiossa ammattitaitoisia ja
osaavia ihmisiä.
Tuusulan Vesi
Tuusulan veden osalta tarkastuslautakunta nosti esille seuraavaa:
Kiinnitetään edelleen huomiota vesijohtojen saneeraukseen, vaikka yhteistyö ja
töiden rytmitys muiden kunnan toimijoiden kanssa on tiivistä.
Hulevesien osalta joudutaan vielä tekemään päätöksiä lakimuutosten vuoksi
(Vesihuoltolaki ja Maankäyttö- ja rakennuslaki) siinä kuinka hulevedet
järjestetään, kuinka suojataan pohjavesiä ja miten muutokset vaikuttavat
taksoihin.
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta käsittelee tarkastuslautakunnan huomioihin
annettuja vastauksia kokouksessaan 17.9.2020. Alla ehdotus vesihuoltoliikelaitoksen
johtokunnan vastauksiksi.
Johtokunta antaa seuraavan selvityksen tarkastuslautakunnan esille nostamiin
asioihin:
Tuusulan vesi on saanut kesällä 2020 rekrytoitua projekti-insinöörin, joka tulee
vahvistamaan Tuusulan veden saneeraustoimintaa. Hulevesien hallinnan
järjestäminen kunnassa nytkähti syksyllä 2020 eteenpäin siten, että päätösesitys on
tarkoitus tuoda päättäjille kunnan toimesta keväällä 2021.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
Tarkastuslautakunnan suositukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnalle
Vastuun kirkastaminen Keusoten suhteen. Selkeän konseptin luominen sille,
miten kunnanvaltuustoa pidetään ajan tasalla ja kuinka strategian Keusotea
koskevat osat toteutuvat on välttämätöntä tavoitteiden seurannan kannalta.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä talouden tasapainottamisen
näkökulmasta Tuusulan tulee olla aktiivinen jäsenkunta, joka on reaaliaikaisesti
tietoinen Keusoten tapahtumista sekä mahdollisista lisäkustannuksista.
Yhteisökäytössä olevien tilojen terveys ja turvallisuus on varmistettava. Mikäli ne
ovat esimerkiksi sisäilmaongelmista huolimatta edelleen käytössä, käyttäjiä on
informoitava huolellisesti asiasta.
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osalta ei vuonna 2019
tullut omaa selkeää toimintakertomusta, vaan tiedot olivat jakautuneet
hajanaisesti Yhteiset palvelut-toimialan alaisuuteen. Tavoitteiden toteutumisen
seurannan kannalta olisi suotavaa, että Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnalla olisi selkeästi oma toimintakertomus.
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Vastaukset tarkastuslautakunnan suosituksiin
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta käsittelee tarkastuslautakunnan
huomioihin annettuja vastauksia kokouksessaan 22.9.2020. Alla ehdotus hyte-
lautakunnan vastauksiksi.
Vastuun kirkastaminen Keusoten suhteen. Selkeän konseptin luominen sille,
miten kunnanvaltuustoa pidetään ajan tasalla ja kuinka
strategian Keusotea koskevat osat toteutuvat on välttämätöntä tavoitteiden
seurannan kannalta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä talouden
tasapainottamisen näkökulmasta Tuusulan tulee olla aktiivinen jäsenkunta, joka
on reaaliaikaisesti tietoinen Keusoten tapahtumista sekä mahdollisista
lisäkustannuksista.
Vastaus:
Yhteistyötä Keusoten ja sen omistajakuntien kanssa tehdään monella tasolla, monilla
foorumeilla sekä arjen työssä, niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoidenkin
keskuudessa. Viranhaltijayhteistyön strategisen tason foorumeita ovat
kuntajohtajatapaamiset, talousjohtajien muodostama talousryhmä, sivistysjohtajien
ryhmä sekä HYTE-johtajien hyte-ryhmä. Taktisen tason toimijoita ovat esim. kuntien
HYTE-ryhmien alatyöryhmät, kuten LaNuPe-työryhmät. Operatiivisen tason
yhteistyöryhmiä ovat esim. Oppilashuoltoryhmät. Kuntakohtaisissa
viranhaltijatyöryhmissä ovat edustettuina sekä kunnan että Keusoten edustajat,
kuntien yhteisissä ryhmissä Keusoten sekä kaikkien kuntien edustajat. Poliittisella
tasolla yhteistyötä tehdään Keusoten päätöksentekoelimissä sekä osana
päätöksenteon valmistelua. Kuntien omassa päätöksenteossa kunnanhallituksen ja
valtuuston rooli korostuvat. Kuntien hyvinvointilautakuntien tehtävät ja roolit
suhteessa Keusoteen vaihtelevat kunnittain, mutta yhteisenä piirteenä on, että roolia
olisi syytä kirkastaa osana kuntien omistajaohjausta ja edunvalvontaa. Kuntien
vaikuttamistoimielimet, vammaisneuvostot, ikäihmisten neuvostot sekä lapsi- ja
perheasiainneuvostot tekevät myös yhteistyötä. Yhteistyön monet tasot, foorumit ja
toimijat tekevät siitä monimutkaisen kokonaisuuden. Keusoten palvelutoiminnan ja eri
toimijoiden välisten yhteistyörakenteiden vakiinnuttua, on tulevaisuudessa
kiinnitettävä entistä enemmän huomiota eri yhteistyöfoorumeiden väliseen
yhteistyöhön ja sen tiivistämiseen.
Yhteistyöfoorumeiden välisen yhteistyön kehittämisen lisäksi on kiinnitettävä
huomiota sisällöllisten asioiden kehittämiseen. Keusoten ja kuntien yhteistyötä
ohjaavia asiakirjoja ovat Keusoten ja kuntien strategiat ja talousarviot
sekä yhtymäsopimus. Yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa
Alueellinen hyvinvointisuunnitelma sekä kuntakohtaiset
hyvinvointisuunnitelmat. Keusoten ja kuntien on työskenneltävä yhdessä asetettujen
tavoitteiden ja toimenpiteiden saavuttamiseksi - alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja
terveyden sekä elinvoiman ja kuntatalouden varmistamiseksi. Tämä edellyttää
määrätietoista ja ennakoivaa johtamista, sekä sen tueksi ajantasaista ennakointi- ja
historiatietoa, seurantaa ja raportointia.
Tuusulan kunnassa sekä strategian valtuustokauden tavoitteita että
vuositavoitteita johdetaan kunnan tavoitesalkkua hyödyntäen. Myös kuntastrategian
hyvinvoinnin päämäärää ja hyvinvointitavoitteita toteuttavan hyvinvointisuunnitelman
tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan tavoitesalkussa. Kerran
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vuodessa koottava hyvinvointikertomus sekä valtuustokauden viimeisenä vuotena
laadittava laaja hyvinvointikertomus ovat tärkeitä hyvinvointijohtamisen työkaluja.
Yhteisökäytössä olevien tilojen terveys ja turvallisuus on varmistettava. Mikäli ne
ovat esimerkiksi sisäilmaongelmista huolimatta edelleen käytössä, käyttäjiä on
informoitava huolellisesti asiasta.
Vastaus:
Vuonna 2019 yhteisötilakäyttöön otetun Paijalan vanha puukoulun epäiltyjen ja osin
ristiriitaisten sisäilmahaasteiden takia tilan vuorokausittaista käyttöaikaa oli rajoitettu
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastajan suosituksesta. Kunnan
sisäilma-sivustolle on koottu tilojen käyttäjille toimintaohjeet, kuinka menetellä, jo
epäilee sisäilmaoireita. Paijalan vanhan puukoulun yhteisötilakäyttö päättyi
toukokuussa 2020 vähäisen käytön takia. Yhteisötiloina ei ole
sisäilmakohteita syksyllä 2020.
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osalta ei vuonna 2019
tullut omaa selkeää toimintakertomusta, vaan tiedot olivat jakautuneet
hajanaisesti Yhteiset palvelut-toimialan alaisuuteen. Tavoitteiden toteutumisen
seurannan kannalta olisi suotavaa, että Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnalla olisi selkeästi oma toimintakertomus.
Vastaus:
HYTE-lautakunnan näkökulmasta nykyinen raportointitaso on riittävä. HYTE-
lautakunnan toimintakertomus muodostuu kuntatoimialan toimintakertomuksen
osista ja vuosittain laadittavaa hyvinvointikertomusta voidaan hyödyntää eri puolilla
kunnan hallintoa. Erillisen toimintakertomuksen kokoaminen ei tuottaisi toivottavaa
lisäarvoa.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa esittänyt Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen osalta taulukon ympäristökeskuksen sopijakuntien
yhteistoimintakorvausten toteutumisesta sekä maininnut lyhyesti Tuusulanjärven
kunnostushankkeen siirtymisestä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymältä ympäristökeskuksen hoidettavaksi vuoden 2019 alussa.
Tarkastuslautakunta on ympäristökeskuksen toiminnan osalta keskittynyt Keski-
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta 15.1.2019 § 3) painopistealueiden tarkasteluun alla olevan
taulukon mukaisesti.
TAVOITE

Pelloilta tulevan
kuormituksen
vähentäminen

TOIMENPIDE
Sarsalanojan ja Mäyräojan
valuma-alueilla on lisätty
talviaikaista
kasvipeitteisyyttä ja
kannustetaan viljelijöitä
lisäämään kerääjakasvien
viljelyä, ravinnekuidun ja -
kalkin käyttöä.

TULOS / VAIKUTUS
Vähentää kiintoaineksen
erodoitumista ja ravinteiden
huuhtoutumista vesistöihin.
Ravintokuidun mukana
tuleva hiili toimii myös
ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä.
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Mäyräojan kunnostus
Nykyisen
jätevedenpuhdistamon
Jätevesien
korvaaminen uudella
käsittelyn tehostaminen, puhdistamolla tai
jätevesivuotojen
jätevesipumppaamolla,
minimoiminen
josta jätevedet johdettaisiin
siirtoviemärillä Klaukkalaan
puhdistettavaksi.
ELY-keskus on kesällä 2019
käynnistänyt ”Eri
kaavatasojen
käyttömahdollisuudet
Pohjavesiä suojeleva
pohjavesien suojelussa” -
maankäytön suunnittelu
hankkeen. Hankkeen
tarkoituksena on
suojelusuunnitelmien
päivittäminen
Maanviljelyn vesiensuojelu-
Vesistöjen ekologisen tilan
toimenpiteitä on edistetty
parantaminen
VILKKU Plus-hankkeella
Järvenpään Loutinoja-
hankkeessa toteutetaan
luonnonmukaisen
Arvokkaiden pienvesien
hulevesien hallinnan
turvaaminen
toimintamallia kaupungin
keskustaa halkovan puron
valuma-alueella.
Vesijohtoverkon
laajentaminen
Haja-asutuksen jätevesien Hulevesien käsittely ja
käsittelyn tehostaminen
johtaminen
varsinkin aroilla alueilla
Selvitetään Tuusulanjärven
valuma-alueen viemäröinti
ja sen laajentamistarve.

Tulvariski pienenee.
Hillitään Nurmijärven
Kirkonkylän
jätevedenpuhdistamon
ohitusjuoksutuksia, joille
se on herkkä
ylivirtaamakausina.

Hanke tutkii, kuinka
pohjavesiasioiden hallintaa
kunnan alueella voitaisiin
edistää eri tasoisten
kaavojen avulla.

Estetään ravinteiden
joutuminen vesistöihin.
Pyritään elävöittämään
kaupunkiympäristöä,
edistämään
pienvesiluonnon säilymistä
ja parantamaan
Tuusulanjärven tilaa.

Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen tiheään
rakennettujen vesistöjen
ranta-alueiden pohjaveden
puhtaus turvataan.
Auttaa kalakantojen
luontaista lisääntymistä.

Kalakantojen luontaisen
Haarajoen padon kalatien
lisääntymisen turvaaminen järjestäminen

Toteutuessaan kalatie
mahdollistaa vaelluskalojen
nousun ja kudun koko
Keravanjoen alueella.

Ravintoketjukunnostus
(nuottaus ja
Levähaitat vähentyneet,
petokalastukset), hapetus ja
kesäaikaiset
kasvillisuuden niitto.
ravinnepitoisuudet
Ankeriaan istutus.
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Kaukjärvenpuiston
Tuusulanjärven kunnostus edustalla, eteläpään
väylästössä, kirkkorannassa,
Gustavelundin ja
Suvirannan edustalla
ruoppausta.
Rantamo-Seittelin edustan
reunoilla niittoa.

vähentyneet, vaikka
kuormitus ei ole vähentynyt.
Rantojen ja puiston
käyttökelpoisuuden
parantaminen, maisema
parantunut.
Näkymän avaus järvelle.

Johtopäätöksenään tarkastuslautakunta esittää, ettei tehtyjen toimenpiteiden vaikutus
ole kaikilta osin selvinnyt, tai vaikutus on jäänyt tulkinnanvaraiseksi. Osasyynä voi
tarkastuslautakunnan mukaan olla se, että suunnitelmat ja työ jatkuvat vuoteen 2027,
ja toimenpiteiden vaikutus näkyy vasta pidemmän ajan kuluessa.
Arviointinsa perustella tarkastuslautakunta esittää seuraavat suositukset:
Pelloilta tulevan kuormituksen vähentäminen ja Tuusulanjärven kunnostus ovat
toisiaan tukevia toimintamalleja, jotka tukevat Tuusulan strategianmukaista
kehittämistä.
Tuusulanjärveä ei ole Tuusulan keskusta-alueella Järvenpään tapaan juurikaan
hyödynnetty.
Edellytykset ja resurssit turvata alueen elinvoimaisuus ja kuntoon saattaminen
on turvattava.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan selvitys:
Tarkastuslautakunta on vuoden 2019 arviointikertomuksessaan rajannut arviointinsa
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnasta koskemaan vain
ympäristölautakunnan 15.1.2019 § 3 käsittelemää Vantaanjoen vesienhoidon
toimenpideohjelmaa 2017 – 2027 sekä ympäristökeskuksen sen pohjalta tekemää
erillistä Keski-Uudenmaan toimenpideohjelmaa.
Tarkastuslautakunta on kohdistanut arviointinsa ympäristönsuojelun kannalta
sinällään oleelliseen osa-alueeseen, mutta ympäristökeskuksen
palvelukokonaisuuden sekä sen vuoden 2019 toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen
kannalta tehty rajaus on kovin kapea-alainen. Arvioinnin ulkopuolelle ovat jääneet
kokonaan ympäristökeskuksen lakisääteiset viranomaistehtävät (so.
ympäristövalvonta ja terveysvalvonta) sekä eläinlääkintähuolto, jotka muodostavat
pääosan koko ympäristökeskuksen toiminnasta. Lisäksi vesienhoidon
toimenpideohjelman esittämis- ja käsittelytavasta arviointikertomuksessa saa
vaikutelman, jonka mukaan vastuu toimenpiteiden toteutumisesta kuuluisi
yksinomaan tai pääasiallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Vantaanjoen
vesistöalueen toimenpideohjelma 2017 - 2021 sekä sen pohjalta laaditut ehdotukset
Keski-Uudenmaan toimenpiteiksi koskevat laajaa toimijaryhmää. Myös Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan esitys (15.1.2019 § 3) ympäristökeskuksen
sopijakunnille on suunnattu laaja-alaisesti kuntatoimijoille, eikä esityksiä Keski-
Uudenmaan vesienhoidon toimenpiteiksi ole tarkoitettu vain ympäristökeskuksen
toteutettavaksi. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta liittää selvitykseensä
Vantaanjoen vesistöalueen toimenpideohjelman 2017 - 2027 sekä sen pohjalta
laaditut ehdotukset Keski-Uudenmaan toimenpiteiksi.
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Edellä esitettyyn viitaten ympäristölautakunta ei näe tarpeelliseksi antaa
yksityiskohtaista selvitystä tarkastuslautakunnan tekemään arvioon.
Ympäristölautakunta haluaa kuitenkin oikaista arvioinnissa esitetyn tulkinnan siitä,
että Tuusulan kunnan Kaukjärvenpuiston edustalle, kirkkorantaan sekä Gustavelundin
ja Suvirannan edustalle suunnittelemat ruoppaukset olisivat Vantaanjoen tai Keski-
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmien mukaisia. Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta viittaa tältä osin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
Tuusulanjärven ruoppauksista antamaansa lausuntoon. Sen yhteenvetona
ympäristölautakunta on katsonut, että Tuusulanjärven virkistyskäytön edistämiseksi
tulisi selvittää kevyempiä toimenpiteitä, joilla voitaisiin järven virkistyskäytön kannalta
saavuttaa vastaavat edut tai jopa parempi lopputulos ottamalla samalla huomioon
vesienhoidon tavoitteet ja luontoarvot.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta yhtyy tarkastuslautakunnan esittämään
suositukseen Tuusulanjärven valuma-alueen pelloilla tehtävien
vesiensuojelutoimenpiteiden merkityksestä ja tärkeydestä. Ympäristölautakunta
kuitenkin korostaa, että Tuusulanjärven ekologisen tilan parantaminen on keskeinen
edellytys järven virkistyskäytölle. Tuusulanjärven virkistyskäytön parantamiseksi
tehtävät toimet eivät tämän vuoksi voi olla ristiriidassa järven vesienhoidollisten
tavoitteiden kanssa. Tuloksellinen vesienhoito edellyttää myös pitkäjänteisyyttä ja eri
toimijoiden sitoutumista vesienhoidon tavoitteisiin.
Tuusulanjärven ja sen ranta-alueiden hyödyntäminen sekä alueen elinvoimaisuuden
kuntoon saattaminen ja turvaaminen eivät ole Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
tai minkään muunkaan Tuusulan kunnan yksittäisen hallinnonalan vastuulla.
Ympäristölautakunta ymmärtääkin tämän vuoksi tarkastuslautakunnan tätä koskevien
suositusten kohdistuvan koko Tuusulan kuntaan. Tällaista Tuusulanjärven ja
Tuusulanjoen virkistyskäytön tehostamista varten kuntaan on vuonna 2017 perustettu
poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kasvatus- ja
sivistystoimenjohtaja ja sihteerinä kunnan viherpalveluiden projektikoordinaattori.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antoi - toisin kuin tarkastuslautakunta vuoden
2019 arviointikertomuksessaan esittää - lausuntonsa (20.8.2019 § 67) myös vuoden
2018 arviointikertomuksesta. Tuossa lausunnossaan ympäristölautakunta esitti muun
ohella seuraavaa: ”Toiminnallisten tavoitteiden arvioinnissa tulisi kiinnittää erityistä
huomiota asetettujen tavoitteiden ja tehtyjen toimenpiteiden merkitykseen toisaalta
koko kunnan ja toisaalta arvioitavan yksikön perustehtävän kannalta.”
Ympäristölautakunnan edellä esittämä huomio on Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen toimintaa arvioitaessa ajankohtainen myös vuoden 2019
arviointikertomuksen osalta. Ympäristölautakunta liittää tämän vuoksi selvitykseensä
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportin 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
antaa valtuustolle tiedoksi selostusosassa annetut vastaukset v.
2019 arviointikertomukseen
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
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merkitä tiedoksi vuoden 2019 arviointikertomukseen annetut vastaukset.
___
Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pekka Heikkinen teki esityksen, että asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Tuija Reinikainen kannatti Heikkisen
palautusehdotusta.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi
ottaa asian valtuuston 5.10.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksensa valtuustolle 28.9.2020 pidettävässä kunnanhallituksen
kokouksessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 22.09.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Arviointikertomus_2019_hyte-ltk 22092020
Perustelut
Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.5.2020 § 40 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan
laatimassa vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja
hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin,
että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston
kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunnan suositukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnalle
Vastuun kirkastaminen Keusoten suhteen. Selkeän konseptin luominen sille,
miten kunnanvaltuustoa pidetään ajan tasalla ja kuinka strategian Keusotea
koskevat osat toteutuvat on välttämätöntä tavoitteiden seurannan kannalta.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä talouden tasapainottamisen
näkökulmasta Tuusulan tulee olla aktiivinen jäsenkunta, joka on reaaliaikaisesti
tietoinen Keusoten tapahtumista sekä mahdollisista lisäkustannuksista.
Yhteisökäytössä olevien tilojen terveys ja turvallisuus on varmistettava. Mikäli ne
ovat esimerkiksi sisäilmaongelmista huolimatta edelleen käytössä, käyttäjiä on
informoitava huolellisesti asiasta.
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osalta ei vuonna 2019
tullut omaa selkeää toimintakertomusta, vaan tiedot olivat jakautuneet
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hajanaisesti Yhteiset palvelut-toimialan alaisuuteen. Tavoitteiden toteutumisen
seurannan kannalta olisi suotavaa, että Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnalla olisi selkeästi oma toimintakertomus.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan selvitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin
tehdystä arviointityöstä. Vastauksena tarkastuslautakunnan suosituksiin lautakunta
toteaa seuraavaa:
Vastuun kirkastaminen Keusoten suhteen. Selkeän konseptin luominen sille,
miten kunnanvaltuustoa pidetään ajan tasalla ja kuinka strategian Keusotea
koskevat osat toteutuvat on välttämätöntä tavoitteiden seurannan kannalta.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä talouden tasapainottamisen
näkökulmasta Tuusulan tulee olla aktiivinen jäsenkunta, joka on reaaliaikaisesti
tietoinen Keusoten tapahtumista sekä mahdollisista lisäkustannuksista.
Vastaus:
Yhteistyötä Keusoten ja sen omistajakuntien kanssa tehdään monella tasolla, monilla
foorumeilla sekä arjen työssä, niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoidenkin
keskuudessa.
Viranhaltijayhteistyön strategisen tason foorumeita ovat kuntajohtajatapaamiset,
talousjohtajien muodostama talousryhmä, sivistysjohtajien ryhmä sekä hyte-johtajien
hyte-ryhmä. Taktisen tason toimijoita ovat esim. kuntien hyte-ryhmien alatyöryhmät,
kuten LaNuPe-työryhmät. Operatiivisen tason yhteistyöryhmiä ovat esim.
oppilashuoltoryhmät. Kuntakohtaisissa viranhaltijatyöryhmissä ovat edustettuina sekä
kunnan että Keusoten edustajat, kuntien yhteisissä ryhmissä Keusoten sekä kaikkien
kuntien edustajat.
Poliittisella tasolla yhteistyötä tehdään Keusoten päätöksentekoelimissä sekä osana
päätöksenteon valmistelua. Kuntien omassa päätöksenteossa kunnanhallituksen ja
valtuuston rooli korostuvat. Kuntien hyvinvointilautakuntien tehtävät ja roolit
suhteessa Keusoteen vaihtelevat kunnittain, mutta yhteisenä piirteenä on, että hyte-
lautakuntien roolia olisi syytä kirkastaa osana kuntien omistajaohjausta ja
edunvalvontaa. Kuntien vaikuttamistoimielimet, vammaisneuvostot, ikäihmisten
neuvostot sekä lapsi- ja perheasiainneuvostot tekevät myös yhteistyötä.
Kuntien ja Keusoten yhteistyön monet tasot, foorumit ja toimijat tekevät siitä
monimutkaisen kokonaisuuden. Keusoten palvelutoiminnan ja eri toimijoiden välisten
yhteistyörakenteiden vakiinnuttua, on tulevaisuudessa kiinnitettävä entistä enemmän
huomiota eri yhteistyöfoorumeiden väliseen yhteistyöhön ja sen tiivistämiseen.
Yhteistyöfoorumeiden välisen yhteistyön kehittämisen lisäksi on kiinnitettävä
huomiota sisällöllisten asioiden kehittämiseen. Keusoten ja kuntien yhteistyötä
ohjaavia asiakirjoja ovat Keusoten ja kuntien strategiat ja talousarviot sekä
yhtymäsopimus. Yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa alueellinen
hyvinvointisuunnitelma sekä kuntakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat. Keusoten ja
kuntien on työskenneltävä yhdessä asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden
saavuttamiseksi - alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä elinvoiman ja
kuntatalouden varmistamiseksi. Tämä edellyttää määrätietoista ja ennakoivaa
(tiedolla) johtamista, sekä sen tueksi ajantasaista ennakointi- ja historiatietoa,
seurantaa ja raportointia.
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Tuusulan kunnassa johdetaan sekä strategian valtuustokauden tavoitteita että
vuositavoitteita kunnan tavoitesalkkua hyödyntäen. Myös kuntastrategian
hyvinvoinnin päämäärää ja hyvinvointitavoitteita toteuttavan hyvinvointisuunnitelman
tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan tavoitesalkussa. Kerran vuodessa
koottava hyvinvointikertomus sekä valtuustokauden viimeisenä vuotena laadittava
laaja hyvinvointikertomus ovat tärkeitä hyvinvointijohtamisen työkaluja.

Yhteisökäytössä olevien tilojen terveys ja turvallisuus on varmistettava. Mikäli ne
ovat esimerkiksi sisäilmaongelmista huolimatta edelleen käytössä, käyttäjiä on
informoitava huolellisesti asiasta.
Vastaus:
Vuonna 2019 yhteisötilakäyttöön otetun Paijalan vanha puukoulun epäiltyjen ja osin
ristiriitaisten sisäilmahaasteiden takia tilan vuorokausittaista käyttöaikaa oli rajoitettu
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastajan suosituksesta. Kunnan
sisäilma-sivustolle oli/on koottu tilojen käyttäjille toimintaohjeet, kuinka menetellä, jos
epäilee sisäilmaoireita. Paijalan vanhan puukoulun yhteisötilakäyttö päättyi
toukokuussa 2020 vähäisen käytön takia. Yhteisötiloina ei ole sisäilmakohteita syksyllä
2020.
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osalta ei vuonna 2019
tullut omaa selkeää toimintakertomusta, vaan tiedot olivat jakautuneet
hajanaisesti Yhteiset palvelut-toimialan alaisuuteen. Tavoitteiden toteutumisen
seurannan kannalta olisi suotavaa, että Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnalla olisi selkeästi oma toimintakertomus.
Vastaus:
HYTE-lautakunnan näkökulmasta nykyinen raportointitaso on riittävä. HYTE-
lautakunnan toimintakertomus muodostuu kuntatoimialan toimintakertomuksen
osista ja vuosittain laadittavaa hyvinvointikertomusta voidaan hyödyntää eri puolilla
kunnan hallintoa. Erillisen toimintakertomuksen kokoaminen ei tuottaisi toivottavaa
lisäarvoa.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

---

antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle asiaselostuksen mukaisen
selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2019 arviointikertomukseen.

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Palvas esitti, että hyte-lautakunnan
selvitykseen lisätään esitys, että kuntaan valitaan sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilainen, joka ymmärtää Keusoten päätösten vaikutukset kuntalaisen sosiaali- ja
terveydenhuoltoon liittyen. Kunnan edustajilta ei pysty vaatimaan samantasoista
tietoa, jota ammattihenkilöllä on. Kyseessä oleva henkilö selventää Keusoten
virkamiesten esityksiä kuntamme Keusoten päättäjille, jolloin ymmärrys
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päätöksenteossa on vahvempaa. Ko. viran tarpeellisuus saa jatkoa jos/kun sosiaali- ja
terveyshuolto siirtyy maakunnan hallintaan ja päätöksenteko entisestään etääntyy
kuntalaisesta ja kunnasta. Jäsen Mäkinen kannatti esitystä.
Koska oli tehty kannatettu esitys, jossa esitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisen valitsemisen lisäämistä hyte-lautakunnan antamaan selvitykseen,
puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysjärjestykseksi
hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka kannattavat esittelijän
ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa, jäsen Palvaksen esitys lisätään hyte-
lautakunnan selvitykseen.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Untamo,
Vainionpää, Giray-Öngörur, Järvinen ja jäsen Palvaksen esitystä kannattivat jäsenet
Palvas, Mäkinen, Sarenius-Salmenkivi ja Koivumäki.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen äänin 4-4 ja näin ollen puheenjohtajan
äänen ratkaisemana hyte-lautakunnan selvitys annettiin esittelijän ehdotuksen
mukaisesti.
Tämän jälkeen jäsen Mäkinen teki esityksen, että hyte-lautakunnan selvitykseen
lisätään, hyte-lautakunta esittää, että neuvostojen ja nuorisovaltuuston laatimat
toimintakertomukset liitetään kunnan toimintakertomukseen. Jäsen Mäkisen esitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti äänin 4-4, puheenjohtajan
äänen ratkaisemana
antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle asiaselostuksen mukaisen
selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2019
arviointikertomukseen.
Lisäksi Hyte-lautakunta päätti
esittää, että neuvostojen ja nuorisovaltuuston laatimat toimintakertomukset
liitetään kunnan toimintakertomukseen.

Kunnanhallitus, 28.09.2020, § 368
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019, khall 28.9.2020
Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.5.2020 § 40 päättänyt pyytää toimialojen ja
hallituksen selvitykset tarkastuslautakunnan laatimassa arviointikertomuksessa
esitetyistä havainnoista. Esitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä
lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Esitykset on
toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunta on vuoden 2019 toiminnasta antamassaan
arviointikertomuksessaan todennut, että odottaa vastauksia ensisijaisesti
arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten toteuttamiseen. Tarkastuslautakunta
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myös rohkaisee toimialoja antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia
arviointikertomuksesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta. Lisäksi
tarkastuslautakunnalle voi esittää ehdotuksia tarkastuskohteista, joihin toivotaan
kiinnitettävän huomiota.

Kunnan talouden tila
Tarkastuslautakunnan havaintoja
Kun vuoden 2019 tilinpäätös, joka sisältää myös vesiliikelaitoksen, on n. 20 milj. euroa
alijäämäinen, ei tulosta voi pitää hyvänä. Lisäksi kunnan lainamäärä kasvoi lähes 30
milj. euroa 126,4 milj. euroon. Lainamäärä jatkaa nopeaa kasvuaan johtuen
investointien kasautumisesta. Tarkasteltaessa Tuusulan kunnan talouden kehitystä
arvioinnin kohteena olevana vuonna huomio kiinnittyy siihen, että toteutumisessa
suhteessa suunniteltuun on sekä myönteisiä että kielteisiä elementtejä.
Ensinnäkin sivistyksen, kasvun ja ympäristön ja yhteisten palvelujen toimialueilla
palvelujen yhteenlasketut nettomenot jäivät n. 2,5 milj. euroa pienemmiksi kuin
alkuperäisessä talousarviossa esitettiin. Toiseksi maanmyyntitulot ja tulot
maankäyttökorvauksista toteutuivat n. 1,4 milj. euroa suurempina. Kolmanneksi
valtionosuuksien toteutuma oli n. 1,7 milj. euroa suurempi, mikä tosin johtui suurelta
osin valtionosuuksien 2020 aikaistamisesta.
Sen sijaan tulokseen negatiivisesti vaikuttaneet seikat olivat euromääräisesti selvästi
suurempia. Keusoten palveluihin varattu määräraha ylittyi yli 8 milj. euroa.
Määrärahaa lisättiin kesken kauden n. 1,5 milj. eurolla. Verotulot alittuivat yli 7 milj.
euroa arvioidusta. Tämä oli tiedossa jo hyvissä ajoin vuoden aikana, sillä se johtui
ongelmista valtion suorittamassa verojen keruussa.
Tilinpäätökseen sisältyy tulosta heikentäen eli alijäämää kasvattaen n. 10 milj. euroa
koulu- ja muiden rakennusten sekä KUVESin peruspääomaan liittyviä alaskirjauksia.
Tämä osa alijäämästä oli periaatteessa tiedossa jo vuoden 2019 talousarviota
tehdessä, mutta sitä ei huomioitu siinä vaiheessa. Menettelyn syynä lienee seikat,
jotka liittyvät budjetin hyväksymiseen ja julkisuuden hallintaan.
Kaiken kaikkiaan negatiiviset muutokset olivat siis selvästi suuremmat kuin positiiviset,
joten seurauksena oli tuo mainittu 20 milj. euron alijäämä budjetoidun reilun 0,2 milj.
euron alijäämän sijasta.
Tarkastuslautakunnan suositukset kunnan talouden tilaan:
Keusoten menojen hillintä on ensiarvoista, vaikka erikoissairaanhoidon menot
ovat vaikeasti ennustettavissa.
Investointien toteuttamisen aikajänteen pidentämistä pitää harkita.
Kannattaa vakavasti harkita kunnan tulojen lisäämistä käytettävissä olevilla
keinoilla.
Vastaus:
- Keusote on käynnistänyt tuottavuusohjelman jonka tavoitteena on
toimintojen tuottavuutta kehittämällä taittaa kuntayhtymän kustannuskehitys kohti
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kuntien maksukyvyn mukaista tasoa. Ohjelman toimenpiteillä tavoitellaan noin 40
miljoonan euron kustannusten alenemaa vuosien 2020-2022 aikana.
Koronapandemian vuoksi tuottavuusohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus on
viivästynyt. Tämän vuoksi kuntayhtymän johto valmistelee uusia sopeutustoimia
kustannusten alentamiseksi.
- Palveluverkkosuunnitelma sekä kasvun ja talouden hallintaohjelma päivitetään sekä
tuodaan valtuuston päätettäväksi talousarvion 2021 yhteydessä. Tässä yhteydessä
arvioidaan sekä palveluverkko- että infra-investointien toteuttamisen aikajännettä
kunnan strategian toteuttamisen, toiminnallisten tavoitteiden sekä talouden
näkökulmista.
- Kunnan tulopohjaa vahvistetaan keskeisesti investoimalla kunnan elinvoimaan ja
kasvuun. Erityisesti uusien yritysalueiden toteutuminen luo edellytyksiä kunnan
veropohjan kasvattamiselle. Tavoitteena on myös vapauttaa pääomia kunnan
omistamista vajaakäyttöisista kiinteistöistä valtuuston 8.6 2020 hyväksymän
suunnitelman mukaisesti.

Sivistyksen toimialue
Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Tarkastuslautakunnan suositukset:
Kasvuennusteiden perusteella alueellinen palvelusuunnittelu on erittäin
merkityksellistä. Palveluverkkosuunnitelman tulee olla päivitetty kunkin tilanteen
mukaan ja sen noudattaminen on tärkeää, jotta voidaan kustannustehokkaasti
reagoida kulloiseenkin tilanteeseen siten, että koulutuksen lähipalveluita on
kasvualueilla tarjolla. Tämä tukisi myös väestönkasvun suotuisaa kehitystä.
Hävikkiruokaa muodostuu etenkin koulujen ja päiväkotien loma-aikoina.
Ikäihmisten syömisen laajentaminen, hävikkiruoan hyödyntäminen ja jako
esimerkiksi vähävaraisille on suositeltavaa hävikkiruoan hyödyntämiseksi. Tätä
on Tuusulassa jo tehtykin.
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuus on turvattava
jatkossakin, toimintamalleja tulee tiivistää ja selkeyttää yhteistyössä Keusoten
kanssa.
Palveluverkkosuunnitelman ja sisäilmakorjausten viivästyminen on kustannus- ja
terveysriski, jota tulee tarkasti seurata. Esimerkiksi Monion kilpailutuksen
ongelmien kaltaisia tapahtumia ja niistä johtuvia viivästymisiä tulee pyrkiä kaikin
keinoin välttämään.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan selvitys:
Kasvatus- ja sivistyslautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä.
Tarkennetut huomionne Sivistyksen toimialuelta varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen osalta liittyvät palveluverkon kehittämiseen
ja oppilaan saamaan tukeen. Ne ovat kaksi keskeistä asiaa, joita vuonna 2019 on
kehitetty.
Oppilaan tuki, erityinen tuki
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Kasvun ja oppimisen kehittämissuunnitelmassa on laadittu tavoitteet oppilaan tuen
kehittämiseen ja toteamme, että suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti
on päätöksenteossa edetty ja erityisen tuen opetushenkilöstön määrää on
suunnitelmallisesti lisätty. Tehostetun tuen oppilaiden määrä on
Tuusulassa lisääntynyt ja tämän on ollut kehitys myös muualla Suomessa tuen
kolmiportaisuuteen siirtymisen vuoksi. Myös erityisen tuen oppilaiden määrä on
noussut, osin oppilasmäärien kasvaessa. Tuusulassa on lisätty luokkamuotoista
erityistä tukea yläkouluikäisten osalta. Vuoden 2019 aikana erityisesti kehitettiin
Kalliomaan koulun antamaa vaativan erityisen tuen opetusta sekä yläkoulun
oppilaiden tukea.
Palveluverkko
Palveluverkon osalta lapsi- ja oppilasennusteet ovat keskiössä. Palveluverkkotyö on
edennyt vuonna 2019 tehdyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti,
lukuunottamatta Moniota. Kasvatus- ja sivistyslautakunta näkee hyvänä, että koko
kunnan väestöennustetyötä kehitetään. On tärkeää tarkastella Tuusulan asuinalueita
tarkemmin kuntakohtaisen ennusteen lisäksi. Tämä auttaa tulevaisuuden
palveluverkkotyötä.
Kunnassa tulee valmistella hyvin uusien palvelurakennusten toteutusmalleja.
Muita huomioita:
Hävikkiruuan vähentäminen on yksi Tuusulan ruokapalveluiden keskeisimmistä
tavoitteista.
Tuusulan kunnan sivistyksen toimialue on valmistellut yhteistyöstä KUUMA alueen
sivistysjohdon kanssa esitystä, että tulevassa soteuudistuksessa
oppilashuollon palvelut pysyvät edelleen kuntien vastuulla.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tarkastuslautakunnan suositukset:
Vahvistetaan edelleen Tuusulan imagoa kulttuurikuntana. Samalla, kun
rakennetaan uutta, vaalitaan myös arvokasta kulttuuriperintöä. Näin kunta
nähdään elävänä ja monipuolisena paikkana asua ja elää.
Henkilöstö on sitoutunut kulttuurikasvatussuunnitelmaan ja tekee laadukasta
työtä Tuusulan koululaisten kanssa. Pidetään ihmisistä huolta siten, että museo-
ja kulttuurialan asiantuntijamme viihtyvät hyvin Tuusulassa. Heidän tekemistään
arvostamalla myös kasvatussuunnitelmat toteutuvat.
Koulunuorisotyön mallia tulee myös jatkossa kehittää oppilaiden kanssa.
Tulevien investointien lähtökohtina tulee olla mm. kestävä kehitys, yhteisöllisyys
ja monikulttuurisuus.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvitykset
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä ja
tarkoista huomioista.
Kulttuurin palvelualue
Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2019 ja
samalla käynnistettiin toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelmien laadinta.
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Kulttuurikasvatussuunnitelmilla on vahva rooli Tuusulalaisen identiteetin
vahvistamisesta. Yhdymme tarkastuslautakunnan suositukseen, että
kulttuurikasvatussuunnitelmien merkitys on tärkeä. Kulttuuripalveluiden laadun
kannalta on ensisijaisen tärkeää, että kiinnitämme huomiota henkilöstön hyvinvoinnin
kehittämiseen.
Kirjastopalveluiden käyttö on yhä lisääntynyt ja kirjastoissa on järjestetty paljon
tapahtumia. Kirjastojen toimintaympäristöjä on saatu kehitettyä ja olemme siitä
kiitollisia.
Vapaa-ajan palvelualue
Koulunuorisotyön kehittäminen on edelleen keskeistä. Nuorten hyvinvoinnista tulee
huolehtia moniammatillisesti.
Liikuntapalveluita kehitetään koko ajan ja keskeisenä teemana on terveysliikunta.
Liikuntapaikkojen tulee palvella erilaisia liikkujia.

Kasvun ja ympäristön toimialue
Kuntakehityslautakunta
Tarkastuslautakunnan suositukset
Toimia työpaikka-alueiden asemakaavojen lisäämiseksi Tuusulassa, jotta
työpaikkatonttivarantoa voidaan kohentaa riittävästi kattamaan lähivuosien
kysynnän. Huomioiden myös MAL-sopimuksen mukaisen asuinrakentamista
koskevan kaavoitusvelvoitteen.
Yleiskaavatyön ja maanhankinnan edetessä voidaan asemakaavojen tuottamaa
tonttivarantoa kehittää myös tulevaisuudessa vastaamaan kysyntää.
Kasvun ja ympäristön toimialueella on kaksi toimielintä (lautakuntaa) ja
toimialue jakaantuu useaan palvelualueeseen. Ulkopuolinen lukija ei pääse
tilinpäätöksen kirjausten perusteella kiinni, kuinka toiminta on organisoitu
toimialueella. Lautakunta suosittaa, että toimialueella kirjataan palvelualueittain
sen toiminta-ajatus sekä se, mitä tehtäviä sillä on, joita voi verrata ”Olennaisiin
tapahtumiin palvelualueella” (tavoitteet ja niiden toteutuminen).
Toimialueelle kohdistuu kunnan 32 tavoitteesta noin puolet, joten lautakunta
suosittaa niiden toteutumisesta toimialueen ja/tai palvelualueen tekemää
analyysia. Etenemämerkintä 0 – 5 ei ulkopuoliselle kerro, mitä tuli tehtyä ja mitä
jäi tekemättä asetetuista tavoitteista.
Tavoiteseurannassa kohtaan ”Toimenpiteisiin ja riskien seurantaan” tehdyt
tapahtumakirjaukset eivät ulkopuoliselle kuvaa tavoitteen toteutumista tai
toteutumisen etenemää tai kohdattuja haasteita.
Kuntakehityslautakunnan selvitykset
Työpaikkatonttien synnyttämiseksi on tehty pitkäjänteisesti töitä sekä
maanhankinnan että kaavoituksen osalta. Merkittävimpien työpaikka-alueiden
osalta on edetty: Focus alueella maanhankinnassa on onnistuttu ja kaavoitus on
vireillä. Sulan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on valmisteltu ja tähän
liittyen on saatu neuvottelutulos yksityisten maanomistajien kanssa.
Rykmentinportin työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty.
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Asuinrakentamisen osalta tonttivaranto on riittävää kattamaan lähivuosien MAL-
sopimuksessa asetetun asuntorakentamistavoitteen.
Tämä on tärkeää kunnan kasvun mahdollistamiseksi myös lähivuosien jälkeen.
Yleiskaava 2040:n ehdotus saadaan loppuvuoden aikana käsiteltäväksi.
Toiminta-ajatus on kirjattu talousarvioon lyhyesti palvelualueittain kunkin
palvelualueen ja tämän tavoitteiden kohdalle.
Toimialueella ollaan iloisia, että toimintaamme kohdistuu näin paljon
mielenkiintoa ja odotuksia. Asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja
toimenpiteistä on raportoitu toimintakertomuksessa muutoinkin kuin
numeroilla 0-5. Jatkossa seurannan tekemistä helpottaakseen tavoitteiden
asetantaa pohtivia kannustetaan tavoitteiden tarkempaan muotoiluun ja
pohdintaan, mitkä tavoitteista on lopulta esim. vuositavoitteita ja mitkä
pidempiaikaisia projekteja. Lisäksi toivotaan, että resurssikeskustelua käytäisiin
samalla kun tavoitteita asetetaan, jotta toiminta voidaan priorisoida ja tavoitteet
toivottavasti mitoittaa resurssien mukaisiksi.
Seurantatiedot on pyritty kirjoittamaan hyvin ytimekkäästi, mikä kulloiseenkin
asiaan syventymättä voi jättää kysymyksiä auki siitä, kuinka lähellä tavoite on.
Tekninen lautakunta
Tarkastuslautakunta suosittaa yhdyskuntatekniikan palvelualueeseen liittyen:
Huolellinen suunnittelu varmistaa hankkeitten etenemisen ja säästön kuluissa.
Tässä on
mitä ilmeisimmin onnistuttu. Kun oman työn osuus vähenee, alihankkijoiden
suorittaman
työn laadunvalvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ammattitaitoinen
henkilöstö tähän tehtävään on varmistettava myös jatkossa.
Tarkastuslautakunta suosittaa tilapalveluiden palvelualueeseen liittyen:
Viivästyksille ei ole voitu mitään. Kuitenkin kunnan työntekijöiden, koululaisten ja
opettajien työympäristön, terveellisen sisäilman ja hyvinvoinnin varmistamiseksi
kannattaa jatkaa hankkeiden edistämistä sinnikkäästi.
Palveluverkon uudistaminen sekä yksikkökohtaiset ratkaisut pienentävät
terveydellistä ja taloudellista riskiä.
Yhdyskuntatekniikan ja Tilapalveluiden selvitykset:
Vuonna 2019 tehtiin uusi ennätys kunnallistekniikan investointien määrässä. Se on
edellyttänyt lisäresursointia rakentamiseen valvontaan, mitä on jouduttu tekemään
ostopalveluna. Runsas infrarakentaminen heijastuu kohteiden valmistuttua
lisääntyvänä kunnossapitokohteiden määränä. Näiltä osin tarkastuslautakunta on
kiinnittänyt huomiota yhdyskuntatekniikan kannalta tarkasteltuna olennaisiin kohtiin
ja näihin on jo pyrittykin reagoimaan, tosin vielä toistaiseksi huonolla tuloksella. Tänä
vuonna perustettua rakennuttajainsinöörin virkaa ei ole vielä onnistuttu täyttämään
rekrytointiyrityksistä huolimatta. Samaten katujen kunnossapitoon ja viheralueiden
hoitoon on alustavasti varattu enemmän rahaa, mutta koronaepidemian vaikutukset
kuntatalouteen saattavat vaikuttaa lopulliseen, myönnettävään rahamäärään.
Tilapalveluiden osalta tarkastuslautakunnan huomio on ollut väistötilojen
hankinnoissa ja uusien korvaavien tilojen rakennuttamisessa vanhojen,
sisäilmaongelmallisten rakennusten tilalle. Uusia koulu- ja päiväkotihankkeita viedään
eteenpäin, samoin uusia toimitiloja kunnantalon henkilöstölle ja uudelle varikolle.
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Jälkimmäiset hankkeet edellyttävät myös kaavallisia toimenpiteitä, mikä osaltaan
vaikuttaa aikatauluihin. Henkilöstössä on tapahtunut muutoksia, mikä on hieman
hidastanut muutaman hankkeen etenemistä, mutta pääosin aikataulutavoitteissa on
pysytty. Palveluverkkorakentamisen suurimmat investoinnit ajoittuvat vuosille 2021 ja
2022. Tällöin Tilakeskuksessa joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota
rakennushankkeiden valvontaan ja rakentamisen aikaisen suunnittelun johtamiseen
ja samanaikaisesti on varmistettava uusien vuoden 2022 ja 2023 jälkeisten
hankkeiden edistämistä. Tähän pyritään täyttämällä vielä avoinna olevat virat
mahdollisimman nopeasti ja turvaamalla näin riittävät henkilöresurssit.

Yhteisten palvelujen toimialue
Tarkastuslautakunnan suositukset:
Yhteiset palvelut voisi arvioida kirjaamiensa riskien vaikutusta palvelualueiden
tuloksellisuuteen ja suoritettujen toimintojen tarkoituksenmukaisuuteen.
Yhteiset palvelut tuottavat toimintaedellytyksiä koko organisaatiolle, joten
tuloksellisuudella ja tarkoituksenmukaisuudella on merkittävä arvo toimialueen
saavutuksia arvioitaessa.
Vastaus:
- Toimialueen riskiarvioita ja riskienhallintatoimenpitetä tarkennetaan talousarvion
2021 yhteydessä keväällä 2020 käyttöön otetun Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
ohjeistuksen pohjalta.
- Toiminnan tuloksellisuutta parannetaan erityisesti vuonna 2020 käyttöön
otetun kehittämissalkun sekä aktiivisen salkkujohtamisen tuella. Salkun avulla
saadeen kehittämisprojektit ja toimenpiteet läpinäkyviksi;
näin mahdollistaan realistisempi henkilöresurssien suunnittelu aikataulutuksineen
sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisen / tehtävien priorisointi.
Riskienhallinta
Tarkastuslautakunnan havaintoja riskienhallinnasta:
Arvioinnin perusteella näyttää siltä, että kunnan velkataakka ja investoinnit sekä Keski-
Uudenmaan soten toiminnalliset ja taloudelliset haasteet ovat nousemassa
sisäongelmien seuraksi sietämättömän riskin asemaan.
Merkittävyysarvioinnin perusteella on havaittavissa, että merkittävän riskin
kategoriaan on nousemassa
-Hajanainen kehittäminen ja toimintatavat ottaen huomioon rajalliset resurssit.
- Laajan ja tehottoman palveluverkon kustannukset ja korjausvelan kasvu.
Riskienhallintaa tarvitaan varmistamaan strategian ja tavoitteiden toteutumista,
toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta. Lisäksi se voi auttaa tunnistamaan
uusia toimintamahdollisuuksia. Riskienhallinnalla varmistetaan myös talouden ja
toiminnan laillisuutta ja tuloksellisuutta sekä hyvää hallintotapaa.
Ylin johto vastaa riskienhallinnan organisoinnista sekä tehtäväjaoista.
Riskienhallinnan järjestämiseksi on sovittava rooleista ja huolehdittava koko
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organisaation sitoutumisesta. Erityisesti johdolta edellytetään uskottavaa ja riittävän
näkyvää sitoutumista. Johto ei voi delegoida kokonaisvastuuta, sen sijaan
riskienhallintaan liittyviä käytännön tehtäviä voidaan delegoida.
Tarkastuslautakunnan suositukset riskienhallintaan:
Riskin muuttuessa merkittävästä sietämättömäksi riskiksi on odotettavissa
nopeita suunniteltuja tai suunnittelemattomia panostustarpeita, jotka haastavat
kunnan toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä.
Kollektiivinen riskienhallinta on riskienhallinnan edellytys, jota kuitenkin pitää
aktiivisesti johtaa. Jokaisella toimialueella voisi olla riskienhallinnan
koordinaattori, jotka yhdessä kunnan johdon kanssa (kuntatoimiala) arvioivat,
aktivoivat ja edistävät riskienhallinnan toteutumista. Näin toimialueella olisi sen
johdolle ja esimiehille tuki jokapäiväisessä riskienhallintatyössä ja ymmärryksen
jakamisessa (OTO, osa-aikainen, päätoiminen tarpeen mukaan).
Vastaus:
- Kunnan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan keväällä 2020 käyttöön
otetun Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistukseen pohjautuen.
Toimialueiden roolia on selkeytetty ja vahvistettu sisäisen valvonnassa ja
kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa; toimialueet laativat jatkossa talousarvion
yhteydessä Sisäisen valvonan ja riskienhallinnan suunnitelman seuraavalle
toimintavuodelle. Kuntatasoinen riskienhallintasuunnitelma laaditaan toimialueiden
suunnitelmiin pohjautuen. Lisäksi toimialueet antavat tilinpäätöksen yhteydessä
selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä
raportoivat osavuosikatsausten yhteydessä sekä tarpeen mukaan nopeammalla
syklillä. Kunnan johtoryhmä ja kunnanhallitus arvioivat ja ohjaavat kunnan
riskienhallintaa (sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistaminen ja
asianmukainen järjestäminen, toimeenpanon valvonta ja tuloksellisuus).
- Riskienhallinnan organisointia ja resursointia arvioidaan
uudistetusta toimintatavasta saatujen kokemusten perusteella vuoden 2021 aikana.
- Kunnan talouden toimintaympäristö on heikentynyt merkittävästi vuoden 2020
aikana. Valmisteilla olevaan talousarvioon 2021 sekä kasvun ja
taloudenhallintaohjelmaan 2021 - 2030 on sisällytetty merkittäviä toimenpiteitä
kunnan talouden tasapainottamiseksi.
Henkilöstö
Tarkastuslautakunnan arvioinnin johtopäätökset
- Tehdyillä toimenpiteillä sairauspoissaolojen määrää ei ole saatu laskemaan.
- Työhyvinvointikortin suorittamiseen liittyvä koulutus on saanut hyvää palautetta,
joilla on ollut merkitystä tuntemuksiin työhyvinvoinnista.
- Tulevina vuosina on panostettava sairauspoissaolojen hallintaan ja työn ohjeistuksia
kehittäen tarttua työtapaturmien ehkäisyyn.
Tarkastuslautakunnan suositukset henkilöstöriskeihin:
Yleisesti työelämässä on sellainen vahva käsitys, että kun saa itse vaikuttaa
tulevaan siten, että kysytään, kuinka haluaisin tehdä, mitä haluaisin tehdä jne.
muutos tuntuu aivan eri tavalla helpolta ja myönteiseltä, jopa vaihtelulta
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entiseen. Eli riskin hallintakeinoissa esiin nostetut osallisuus ja aito
osallistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita.
Paljon on saatu viimeisessä vuosikolmanneksessa henkilöstöriskin hallintaan
positiivista toteumaa. Lautakunta suosittaa, että tilinpäätökseen kannattaa
tehdä lyhyt analyysi onnistumisesta ja kirjata esiin selkeämmin millä toimilla
riskiarviota kyettiin laskemaan neljän kuukauden aikana merkittävästi. Näillä
analyyseilla on organisaatiossa esimerkin voima ja mallinnus sille, että asioille
voidaan oikeasti luoda positiivisia ratkaisuja.
Vastaus:
- Jotta yksilö ja tiimit voisivat ohjautua itsenäisesti organisaatiossa, tarvitaan mm.
mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen ja joustavuutta työn tekemiseen.
Tuusulassa on pyritty arvostamisella ja osallistamisella edistämään valmentavaa ja
vuorovaikutteista johtamista, joka lisää työntekijöiden asiantuntevuutta sekä
itseohjautuvuutta. Lisäksi on etsitty vaihtoehtoja työn joustavoittamiseen.
Onnistumisessa on ollut ensisijaisen tärkeää pystyä kehittämään olemassa olevaa
henkilökuntaa sekä rekrytoimaan ja pitämään organisaatiossa ammattitaitoisia ja
osaavia ihmisiä.

Tuusulan Vesi
Tuusulan veden osalta tarkastuslautakunta nosti esille seuraavaa:
Kiinnitetään edelleen huomiota vesijohtojen saneeraukseen, vaikka yhteistyö ja
töiden rytmitys muiden kunnan toimijoiden kanssa on tiivistä.
Hulevesien osalta joudutaan vielä tekemään päätöksiä lakimuutosten vuoksi
(Vesihuoltolaki ja Maankäyttö- ja rakennuslaki) siinä kuinka hulevedet
järjestetään, kuinka suojataan pohjavesiä ja miten muutokset vaikuttavat
taksoihin.
Tuusulan veden johtokunta antaa seuraavan selvityksen tarkastuslautakunnan esille
nostamiin asioihin:
Tuusulan vesi on saanut kesällä 2020 rekrytoitua projekti-insinöörin, joka tulee
vahvistamaan Tuusulan veden saneeraustoimintaa. Hulevesien hallinnan
järjestäminen kunnassa nytkähti syksyllä 2020 eteenpäin siten, että päätösesitys on
tarkoitus tuoda päättäjille kunnan toimesta keväällä 2021.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
Tarkastuslautakunnan suositukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnalle:
Vastuun kirkastaminen Keusoten suhteen. Selkeän konseptin luominen sille,
miten kunnanvaltuustoa pidetään ajan tasalla ja kuinka strategian Keusotea
koskevat osat toteutuvat on välttämätöntä tavoitteiden seurannan kannalta.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä talouden tasapainottamisen
näkökulmasta Tuusulan tulee olla aktiivinen jäsenkunta, joka on reaaliaikaisesti
tietoinen Keusoten tapahtumista sekä mahdollisista lisäkustannuksista.
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Yhteisökäytössä olevien tilojen terveys ja turvallisuus on varmistettava. Mikäli ne
ovat esimerkiksi sisäilmaongelmista huolimatta edelleen käytössä, käyttäjiä on
informoitava huolellisesti asiasta.
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osalta ei vuonna 2019
tullut omaa selkeää toimintakertomusta, vaan tiedot olivat jakautuneet
hajanaisesti Yhteiset palvelut-toimialan alaisuuteen. Tavoitteiden toteutumisen
seurannan kannalta olisi suotavaa, että Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnalla olisi selkeästi oma toimintakertomus.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan selvitys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin
tehdystä arviointityöstä. Vastauksena tarkastuslautakunnan suosituksiin lautakunta
toteaa seuraavaa:
Vastuun kirkastaminen Keusoten suhteen. Selkeän konseptin luominen sille,
miten kunnanvaltuustoa pidetään ajan tasalla ja kuinka strategian Keusotea
koskevat osat toteutuvat on välttämätöntä tavoitteiden seurannan kannalta.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä talouden tasapainottamisen
näkökulmasta Tuusulan tulee olla aktiivinen jäsenkunta, joka on reaaliaikaisesti
tietoinen Keusoten tapahtumista sekä mahdollisista lisäkustannuksista.
Vastaus:
Yhteistyötä Keusoten ja sen omistajakuntien kanssa tehdään monella tasolla, monilla
foorumeilla sekä arjen työssä, niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoidenkin
keskuudessa.
Viranhaltijayhteistyön strategisen tason foorumeita ovat kuntajohtajatapaamiset,
talousjohtajien muodostama talousryhmä, sivistysjohtajien ryhmä sekä hyte-johtajien
hyte-ryhmä. Taktisen tason toimijoita ovat esim. kuntien hyte-ryhmien alatyöryhmät,
kuten LaNuPe-työryhmät. Operatiivisen tason yhteistyöryhmiä ovat esim.
oppilashuoltoryhmät. Kuntakohtaisissa viranhaltijatyöryhmissä ovat edustettuina sekä
kunnan että Keusoten edustajat, kuntien yhteisissä ryhmissä Keusoten sekä kaikkien
kuntien edustajat.
Poliittisella tasolla yhteistyötä tehdään Keusoten päätöksentekoelimissä sekä osana
päätöksenteon valmistelua. Kuntien omassa päätöksenteossa kunnanhallituksen ja
valtuuston rooli korostuvat. Kuntien hyvinvointilautakuntien tehtävät ja roolit
suhteessa Keusoteen vaihtelevat kunnittain, mutta yhteisenä piirteenä on, että hyte-
lautakuntien roolia olisi syytä kirkastaa osana kuntien omistajaohjausta ja
edunvalvontaa. Kuntien vaikuttamistoimielimet, vammaisneuvostot, ikäihmisten
neuvostot sekä lapsi- ja perheasiainneuvostot tekevät myös yhteistyötä.
Kuntien ja Keusoten yhteistyön monet tasot, foorumit ja toimijat tekevät siitä
monimutkaisen kokonaisuuden. Keusoten palvelutoiminnan ja eri toimijoiden välisten
yhteistyörakenteiden vakiinnuttua, on tulevaisuudessa kiinnitettävä entistä enemmän
huomiota eri yhteistyöfoorumeiden väliseen yhteistyöhön ja sen tiivistämiseen.
Yhteistyöfoorumeiden välisen yhteistyön kehittämisen lisäksi on kiinnitettävä
huomiota sisällöllisten asioiden kehittämiseen. Keusoten ja kuntien yhteistyötä
ohjaavia asiakirjoja ovat Keusoten ja kuntien strategiat ja talousarviot sekä
yhtymäsopimus. Yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa alueellinen
hyvinvointisuunnitelma sekä kuntakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat. Keusoten ja

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
05.10.2020

6/2020

142 (192)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kuntien on työskenneltävä yhdessä asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden
saavuttamiseksi - alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä elinvoiman ja
kuntatalouden varmistamiseksi. Tämä edellyttää määrätietoista ja ennakoivaa
(tiedolla) johtamista, sekä sen tueksi ajantasaista ennakointi- ja historiatietoa,
seurantaa ja raportointia.
Tuusulan kunnassa johdetaan sekä strategian valtuustokauden tavoitteita että
vuositavoitteita kunnan tavoitesalkkua hyödyntäen. Myös kuntastrategian
hyvinvoinnin päämäärää ja hyvinvointitavoitteita toteuttavan hyvinvointisuunnitelman
tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan tavoitesalkussa. Kerran vuodessa
koottava hyvinvointikertomus sekä valtuustokauden viimeisenä vuotena laadittava
laaja hyvinvointikertomus ovat tärkeitä hyvinvointijohtamisen työkaluja.

Yhteisökäytössä olevien tilojen terveys ja turvallisuus on varmistettava. Mikäli ne
ovat esimerkiksi sisäilmaongelmista huolimatta edelleen käytössä, käyttäjiä on
informoitava huolellisesti asiasta.
Vastaus:
Vuonna 2019 yhteisötilakäyttöön otetun Paijalan vanha puukoulun epäiltyjen ja osin
ristiriitaisten sisäilmahaasteiden takia tilan vuorokausittaista käyttöaikaa oli rajoitettu
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastajan suosituksesta. Kunnan
sisäilma-sivustolle oli/on koottu tilojen käyttäjille toimintaohjeet, kuinka menetellä, jos
epäilee sisäilmaoireita. Paijalan vanhan puukoulun yhteisötilakäyttö päättyi
toukokuussa 2020 vähäisen käytön takia. Yhteisötiloina ei ole sisäilmakohteita syksyllä
2020.
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osalta ei vuonna 2019
tullut omaa selkeää toimintakertomusta, vaan tiedot olivat jakautuneet
hajanaisesti Yhteiset palvelut-toimialan alaisuuteen. Tavoitteiden toteutumisen
seurannan kannalta olisi suotavaa, että Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnalla olisi selkeästi oma toimintakertomus.
Vastaus:
HYTE-lautakunnan näkökulmasta nykyinen raportointitaso on riittävä. HYTE-
lautakunnan toimintakertomus muodostuu kuntatoimialan toimintakertomuksen
osista ja vuosittain laadittavaa hyvinvointikertomusta voidaan hyödyntää eri puolilla
kunnan hallintoa. Erillisen toimintakertomuksen kokoaminen ei tuottaisi toivottavaa
lisäarvoa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa esittänyt Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen osalta taulukon ympäristökeskuksen sopijakuntien
yhteistoimintakorvausten toteutumisesta sekä maininnut lyhyesti Tuusulanjärven
kunnostushankkeen siirtymisestä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymältä ympäristökeskuksen hoidettavaksi vuoden 2019 alussa.
Tarkastuslautakunta on ympäristökeskuksen toiminnan osalta keskittynyt Keski-
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman (Keski-Uudenmaan
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ympäristölautakunta 15.1.2019 § 3) painopistealueiden tarkasteluun alla olevan
taulukon mukaisesti.
TAVOITE

Pelloilta tulevan
kuormituksen
vähentäminen

TOIMENPIDE
Sarsalanojan ja Mäyräojan
valuma-alueilla on lisätty
talviaikaista
kasvipeitteisyyttä ja
kannustetaan viljelijöitä
lisäämään kerääjakasvien
viljelyä, ravinnekuidun ja -
kalkin käyttöä.

Mäyräojan kunnostus
Nykyisen
jätevedenpuhdistamon
Jätevesien
korvaaminen uudella
käsittelyn tehostaminen, puhdistamolla tai
jätevesivuotojen
jätevesipumppaamolla,
minimoiminen
josta jätevedet johdettaisiin
siirtoviemärillä Klaukkalaan
puhdistettavaksi.
ELY-keskus on kesällä 2019
käynnistänyt ”Eri
kaavatasojen
käyttömahdollisuudet
Pohjavesiä suojeleva
pohjavesien suojelussa” -
maankäytön suunnittelu
hankkeen. Hankkeen
tarkoituksena on
suojelusuunnitelmien
päivittäminen
Maanviljelyn vesiensuojelu-
Vesistöjen ekologisen tilan
toimenpiteitä on edistetty
parantaminen
VILKKU Plus-hankkeella
Järvenpään Loutinoja-
hankkeessa toteutetaan
luonnonmukaisen
Arvokkaiden pienvesien
hulevesien hallinnan
turvaaminen
toimintamallia kaupungin
keskustaa halkovan puron
valuma-alueella.
Vesijohtoverkon
laajentaminen

Haja-asutuksen jätevesien
käsittelyn tehostaminen
varsinkin aroilla alueilla

Hulevesien käsittely ja
johtaminen

TULOS / VAIKUTUS
Vähentää kiintoaineksen
erodoitumista ja ravinteiden
huuhtoutumista vesistöihin.
Ravintokuidun mukana
tuleva hiili toimii myös
ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä.
Tulvariski pienenee.
Hillitään Nurmijärven
Kirkonkylän
jätevedenpuhdistamon
ohitusjuoksutuksia, joille
se on herkkä
ylivirtaamakausina.

Hanke tutkii, kuinka
pohjavesiasioiden hallintaa
kunnan alueella voitaisiin
edistää eri tasoisten
kaavojen avulla.

Estetään ravinteiden
joutuminen vesistöihin.
Pyritään elävöittämään
kaupunkiympäristöä,
edistämään
pienvesiluonnon säilymistä
ja parantamaan
Tuusulanjärven tilaa.

Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen tiheään
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Selvitetään Tuusulanjärven
valuma-alueen viemäröinti
ja sen laajentamistarve.

Kalakantojen luontaisen
Haarajoen padon kalatien
lisääntymisen turvaaminen järjestäminen

rakennettujen vesistöjen
ranta-alueiden pohjaveden
puhtaus turvataan.
Auttaa kalakantojen
luontaista lisääntymistä.
Toteutuessaan kalatie
mahdollistaa vaelluskalojen
nousun ja kudun koko
Keravanjoen alueella.

Ravintoketjukunnostus
(nuottaus ja
Levähaitat vähentyneet,
petokalastukset), hapetus ja
kesäaikaiset
kasvillisuuden niitto.
ravinnepitoisuudet
Ankeriaan istutus.
vähentyneet, vaikka
kuormitus ei ole vähentynyt.
Kaukjärvenpuiston
Tuusulanjärven kunnostus edustalla, eteläpään
Rantojen ja puiston
väylästössä, kirkkorannassa,
käyttökelpoisuuden
Gustavelundin ja
parantaminen, maisema
Suvirannan edustalla
parantunut.
ruoppausta.
Näkymän avaus järvelle.
Rantamo-Seittelin edustan
reunoilla niittoa.
Johtopäätöksenään tarkastuslautakunta esittää, ettei tehtyjen toimenpiteiden vaikutus
ole kaikilta osin selvinnyt, tai vaikutus on jäänyt tulkinnanvaraiseksi. Osasyynä voi
tarkastuslautakunnan mukaan olla se, että suunnitelmat ja työ jatkuvat vuoteen 2027,
ja toimenpiteiden vaikutus näkyy vasta pidemmän ajan kuluessa.
Arviointinsa perustella tarkastuslautakunta esittää seuraavat suositukset:
Pelloilta tulevan kuormituksen vähentäminen ja Tuusulanjärven kunnostus ovat
toisiaan tukevia toimintamalleja, jotka tukevat Tuusulan strategianmukaista
kehittämistä.
Tuusulanjärveä ei ole Tuusulan keskusta-alueella Järvenpään tapaan juurikaan
hyödynnetty.
Edellytykset ja resurssit turvata alueen elinvoimaisuus ja kuntoon saattaminen
on turvattava.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan selvitys:
Tarkastuslautakunta on vuoden 2019 arviointikertomuksessaan rajannut arviointinsa
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnasta koskemaan vain
ympäristölautakunnan 15.1.2019 § 3 käsittelemää Vantaanjoen vesienhoidon
toimenpideohjelmaa 2017 – 2027 sekä ympäristökeskuksen sen pohjalta tekemää
erillistä Keski-Uudenmaan toimenpideohjelmaa.
Tarkastuslautakunta on kohdistanut arviointinsa ympäristönsuojelun kannalta
sinällään oleelliseen osa-alueeseen, mutta ympäristökeskuksen
palvelukokonaisuuden sekä sen vuoden 2019 toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen
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kannalta tehty rajaus on kovin kapea-alainen. Arvioinnin ulkopuolelle ovat jääneet
kokonaan ympäristökeskuksen lakisääteiset viranomaistehtävät (so.
ympäristövalvonta ja terveysvalvonta) sekä eläinlääkintähuolto, jotka muodostavat
pääosan koko ympäristökeskuksen toiminnasta. Lisäksi vesienhoidon
toimenpideohjelman esittämis- ja käsittelytavasta arviointikertomuksessa saa
vaikutelman, jonka mukaan vastuu toimenpiteiden toteutumisesta kuuluisi
yksinomaan tai pääasiallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Vantaanjoen
vesistöalueen toimenpideohjelma 2017 - 2021 sekä sen pohjalta laaditut ehdotukset
Keski-Uudenmaan toimenpiteiksi koskevat laajaa toimijaryhmää. Myös Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan esitys (15.1.2019 § 3) ympäristökeskuksen
sopijakunnille on suunnattu laaja-alaisesti kuntatoimijoille, eikä esityksiä Keski-
Uudenmaan vesienhoidon toimenpiteiksi ole tarkoitettu vain ympäristökeskuksen
toteutettavaksi. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta liittää selvitykseensä
Vantaanjoen vesistöalueen toimenpideohjelman 2017 - 2027 sekä sen pohjalta
laaditut ehdotukset Keski-Uudenmaan toimenpiteiksi.
Edellä esitettyyn viitaten ympäristölautakunta ei näe tarpeelliseksi antaa
yksityiskohtaista selvitystä tarkastuslautakunnan tekemään arvioon.
Ympäristölautakunta haluaa kuitenkin oikaista arvioinnissa esitetyn tulkinnan siitä,
että Tuusulan kunnan Kaukjärvenpuiston edustalle, kirkkorantaan sekä Gustavelundin
ja Suvirannan edustalle suunnittelemat ruoppaukset olisivat Vantaanjoen tai Keski-
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmien mukaisia. Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta viittaa tältä osin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
Tuusulanjärven ruoppauksista antamaansa lausuntoon. Sen yhteenvetona
ympäristölautakunta on katsonut, että Tuusulanjärven virkistyskäytön edistämiseksi
tulisi selvittää kevyempiä toimenpiteitä, joilla voitaisiin järven virkistyskäytön kannalta
saavuttaa vastaavat edut tai jopa parempi lopputulos ottamalla samalla huomioon
vesienhoidon tavoitteet ja luontoarvot.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta yhtyy tarkastuslautakunnan esittämään
suositukseen Tuusulanjärven valuma-alueen pelloilla tehtävien
vesiensuojelutoimenpiteiden merkityksestä ja tärkeydestä. Ympäristölautakunta
kuitenkin korostaa, että Tuusulanjärven ekologisen tilan parantaminen on keskeinen
edellytys järven virkistyskäytölle. Tuusulanjärven virkistyskäytön parantamiseksi
tehtävät toimet eivät tämän vuoksi voi olla ristiriidassa järven vesienhoidollisten
tavoitteiden kanssa. Tuloksellinen vesienhoito edellyttää myös pitkäjänteisyyttä ja eri
toimijoiden sitoutumista vesienhoidon tavoitteisiin.
Tuusulanjärven ja sen ranta-alueiden hyödyntäminen sekä alueen elinvoimaisuuden
kuntoon saattaminen ja turvaaminen eivät ole Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
tai minkään muunkaan Tuusulan kunnan yksittäisen hallinnonalan vastuulla.
Ympäristölautakunta ymmärtääkin tämän vuoksi tarkastuslautakunnan tätä koskevien
suositusten kohdistuvan koko Tuusulan kuntaan. Tällaista Tuusulanjärven ja
Tuusulanjoen virkistyskäytön tehostamista varten kuntaan on vuonna 2017 perustettu
poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kasvatus- ja
sivistystoimenjohtaja ja sihteerinä kunnan viherpalveluiden projektikoordinaattori.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antoi - toisin kuin tarkastuslautakunta vuoden
2019 arviointikertomuksessaan esittää - lausuntonsa (20.8.2019 § 67) myös vuoden
2018 arviointikertomuksesta. Tuossa lausunnossaan ympäristölautakunta esitti muun
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ohella seuraavaa: ”Toiminnallisten tavoitteiden arvioinnissa tulisi kiinnittää erityistä
huomiota asetettujen tavoitteiden ja tehtyjen toimenpiteiden merkitykseen toisaalta
koko kunnan ja toisaalta arvioitavan yksikön perustehtävän kannalta.”
Ympäristölautakunnan edellä esittämä huomio on Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen toimintaa arvioitaessa ajankohtainen myös vuoden 2019
arviointikertomuksen osalta. Ympäristölautakunta liittää tämän vuoksi selvitykseensä
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportin 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
antaa valtuustolle tiedoksi selostusosassa annetut vastaukset v.
2019 arviointikertomukseen
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
merkitä tiedoksi vuoden 2019 arviointikertomukseen annetut vastaukset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 05.10.2020, § 82
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019, valt 5.10.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
merkitä tiedoksi vuoden 2019 arviointikertomukseen annetut vastaukset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Toimialueet
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 20,26.05.2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 42,16.06.2020
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 54,16.06.2020
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 26,11.08.2020
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 91,18.08.2020
Tekninen lautakunta, § 85,18.08.2020
Kuntakehityslautakunta, § 75,19.08.2020
Kunnanhallitus, § 333,14.09.2020
Valtuusto, § 83, 05.10.2020
§ 83
Hyvinvointikertomus 2019
TUUDno-2020-1190
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 26.05.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2019
Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden
edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomus 2019 on laadittu HYTE-ryhmässä keräämällä
hyvinvointikertomuksen indikaattoritietoa ja tuottamalla analyysiä toimialueilla.
Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja
siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista,
väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin
vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esiteltävien
indikaattoreiden valossa
pyytää lautakunnilta lausunnot hyvinvointikertomuksesta kesäkuun loppuun
mennessä
käsitellä hyvinvointikertomuksen ja siitä annetut lausunnot elokuun kokouksessa.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
keskusteli tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta indikaattorien valossa
päätti pyytää muilta lautakunnilta lausunnot hyvinvointikertomuksesta kesäkuun
loppuun mennessä

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
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päätti jatkaa hyvinvointikertomuksen ja siitä annettujen lausuntojen käsittelyä
elokuun kokouksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 16.06.2020, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Simons, Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Markus Torvinen, Hannamari Halinen,
Heidi Hagman, Marjo-Kaisa Konttinen
tiina.simons@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, markus.
torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi, marjo-
kaisa.konttinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja
museotoimenjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kehittämispäällikkö,
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2019
Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 26.5.2020 § 20
päättänyt pyytää Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 lautakuntien lausunnot
kesäkuun loppuun mennessä.
Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden
edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua.
Hyvinvointikertomuksen 2019 valmistelu ja laadinta on tehty kunnan HYTE-ryhmässä,
jossa jäseniä kaikilta toimialueilta, kolmannelta sektorilta ja Keusotesta.
Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia
mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien
hyvinvointikertomusten minimitietosisällön indikaattoreiden pohjalta,
kouluterveyskyselyn, FinSote-tutkimuksen indikaattorien pohjalta.
Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja
siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista,
väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin
vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Sivistyksen toimialueen lautakunnat, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta, näkevät hyvinvointikertomuksen 2019 tärkeänä
työkaluna arvioida tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä suunnata ja kehittää
palveluita indikaattoreista saadun tiedon perusteella.
Hyvinvointikertomuksen perusteella on tärkeä panostaa
ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin
varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta
sote-palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin
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Valtuusto

Pöytäkirja
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toimia laaja-alaisessa ja moni-ammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden eteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä
palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näiden
palveluiden kehittämiseen ja resurssoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin.
Ehdotus
Esittelijä: Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta
asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointikertomuksen 2019 esittely sivistyksen lautakunnille pidettiin ennen
varsinaisen kokouksen alkua, 16.6.2020 klo 17.30-18.00 Teams-kokouksena.
Esittelijänä Heidi Hagman.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 16.06.2020, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Simons, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Ulla Kinnunen, Risto Kanerva,
Heidi Hagman, Marjo-Kaisa Konttinen
tiina.simons@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi,
ulla.kinnunen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi, marjo-
kaisa.konttinen@tuusula.fi
kehittämispäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kulttuuri- ja
museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kehittämispäällikkö, osallisuus-
ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2019
Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 26.5.2020 § 20
päättänyt pyytää Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 lautakuntien lausunnot
kesäkuun loppuun mennessä.
Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden
edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua.

Tuusulan kunta
Valtuusto
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Hyvinvointikertomuksen 2019 valmistelu ja laadinta on tehty kunnan HYTE-ryhmässä,
jossa jäseniä kaikilta toimialueilta, kolmannelta sektorilta ja Keusotesta.
Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia
mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien
hyvinvointikertomusten minimitietosisällön indikaattoreiden pohjalta,
kouluterveyskyselyn, FinSote-tutkimuksen indikaattorien pohjalta.
Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja
siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista,
väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin
vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
Sivistyksen toimialueen lautakunnat, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta, näkevät hyvinvointikertomuksen 2019 tärkeänä
työkaluna arvioida tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä suunnata ja kehittää
palveluita indikaattoreista saadun tiedon perusteella.
Hyvinvointikertomuksen perusteella on tärkeä panostaa
ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin
varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta
sote-palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin
toimia laaja-alaisessa ja moni-ammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden eteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä
palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näiden
palveluiden kehittämiseen ja resurssoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta
asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Heidi Hagman esitteli hyvinvointikertomuksen sivistyksen lautakunnille ennen
varsinaisen kokouksen alkua klo 17.30-18.00.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 11.08.2020, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
05.10.2020

6/2020

151 (192)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kehittämispäällikkö
Hyvinvointikertomus 2019
Tuusulan hyvinvointikertomus 2019 on laadittu HYTE-ryhmän toimesta kevään 2020
aikana. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta käsitteli kertomusta
kokouksessaan 26.5.2020 ja päätti pyytää lausunnot hyvinvointikertomuksesta muilta
lautakunnilta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta sai lausunnot
kasvatus- ja sivistyslautakunnalta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. Lisäksi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on valmistellut lausunnon, joka käsitellään Keski-
Uudenmaan Ympäristölautakunnassa 18.8.2020.
Lautakuntien antamista lausunnoista käy ilmi, että hyvinvointikertomuksen tarjoaman
tiedon perusteella on tärkeä panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen
tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa
on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta sote- palvelut ja kunnan muut palvelut
täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin toimia laaja-alaisessa ja
moniammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi. Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä
palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näiden
palveluiden kehittämiseen ja resursoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että
ympäristölautakunta ja ympäristökeskus tulee jatkossa kytkeä kiinteämmin Tuusulan
hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen valmisteluun, vaikka Tuusula onkin vuoden
2019 hyvinvointikertomuksen käsittelyllään ensimmäinen ympäristökeskuksen sopija-
kunta, joka täyttää tältä osin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä säädetyn
yhteistyövelvoitteen. Tulevaisuudessa hyvinvointikertomus voisi olla lyhyempi ja se
voisi painottua keskeisimpiin havaintoihin ja niiden analysointiin. Kertomuksen
pohjana oleva laajempi katsaus sopisi hyvin oheismateriaaliksi. Myös Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen tuottama aineisto sopisi osaksi tätä
oheismateriaalia.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta toteaa, että lautakunta ottaa
huomioon saadut lausunnot ja kehittää jatkossa hyvinvointikertomuksen valmistelua
ja kertomuksen rakennetta. Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen valmistelusta
vastaavan HYTE-ryhmää täydennetään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
edustajalla. Hyvinvointikertomuksen rakenteeseen kiinnitetään jatkossa huomiota
mm. poimimalla nostoja indikaattoreista ja tekemällä niistä laajempia analyyseja.
Myös vertailua hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja hyvinvointikertomustiedon
välillä tullaan tekemään.

Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
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keskustella lausunnoissa esitetyistä hyvinvointikertomukseen liittyvistä
huomioista
hyväksyä kertomuksen osaltaan
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2019.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
keskusteli lausunnoissa esitetyistä hyvinvointikertomukseen liittyvistä huomioista
hyväksyi pöytäkirjan liitteen mukaisen hyvinvointikertomuksen osaltaan
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2019.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 18.08.2020, § 91
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki, Miia Suurkuukka
risto.mansikkamaki@tuusula.fi, miia.suurkuukka@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja, terveysvalvonnanpäällikkö
Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2019
Lausuntopyyntö
Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää 26.5.2020 § 20
tekemällään päätöksellään teknisen lautakunnan, Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan, kasvatus- ja sivistyslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan sekä kuntakehityslautakunnan lausuntoja Tuusulan
hyvinvointikertomuksesta 2019 kesäkuun 2020 loppuun mennessä.
Keski-Uudenmaanympäristölautakunta on käsitellyt lausuntoasiaa 9.6.2020 pitämänsä
kokouksen keskusteluasioissa ja sopinut, että Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
antaa pyydettyyn määräaikaan mennessä ympäristölautakunnan puolesta lausunnon,
joka tuodaan lautakunnan päätettäväksi 18.8.2020 pidettävään kokoukseen.
Lausunnonantomenettelystä on informoitu Tuusulan kunnan kehittämispäällikköä
sekä osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattoria.
Ympäristökeskus on 26.6.2020 toimittanut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
lausunnon Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 kunnan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunnalle. Lausunto on liitteenä. Lausunnon valmisteluun
ovat osallistuneet terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka ja ympäristökeskuksen
johtaja Risto Mansikkamäki.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan,
ympäristökeskuksen valmisteleman lausunnon (26.6.2020) Tuusulan
hyvinvointikertomuksesta 2019.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
05.10.2020

6/2020

153 (192)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 18.08.2020, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Rantala
jussi.rantala@tuusula.fi
talous- ja asiakaspalvelupäällikkö
Oheismateriaali
1 Tuusulan hyvinvointikertomus 2019
Perustelut
Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun,
seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvointikertomus ohjaa kunnan
hyvinvointipolitiikkaa tuottamalla seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden
vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta. Hyvinvointikertomus laaditaan
vuosittain. Laaja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa, seuraavan
kerran 2021.
Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia
mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien
hyvinvointikertomusten ja FinSote-tutkimuksen indikaattoreiden pohjalta.
Hyvinvointikertomuksessa 2019 on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja
hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.
Hyvinvointikertomus on koottu poikkihallinnollisesti, organisaatiorajat ylittävässä
yhteistyössä kevään 2020 aikana.
Teknisen lautakunnan lausunto
Tekninen lautakunta näkee hyvinvointikertomuksen tärkeänä työkaluna arvioitaessa
tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Palvelujen edellyttämistä resursseista on
huolehdittava myös jatkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja
Tekninen lautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta asiaselostuksessa
esitetyn lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 19.08.2020, § 75

Tuusulan kunta
Valtuusto
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Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Rantala
jussi.rantala@tuusula.fi
talous- ja asiakaspalvelupäällikkö
Oheismateriaali
1 Tuusulan hyvinvointikertomus 2019
Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 26.5.2020 § 20
päättänyt pyytää Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 lautakuntien lausunnot
kesäkuun loppuun mennessä.
Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden
edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua.
Hyvinvointikertomuksen 2019 valmistelu ja laadinta on tehty kunnan HYTE-ryhmässä,
jossa jäseniä kaikilta toimialueilta, kolmannelta sektorilta ja Keusotesta.
Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia
mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien
hyvinvointikertomusten minimitietosisällön indikaattoreiden pohjalta,
kouluterveyskyselyn, FinSote-tutkimuksen indikaattorien pohjalta.
Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja
siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista,
väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin
vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.
Kuntakehityslautakunnan lausunto:

Hyvinvointikertomus 2019, Kuntakehityslautakunnan lausunto

Perustelut
Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun,
seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvointikertomus ohjaa kunnan
hyvinvointipolitiikkaa tuottamalla seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden
vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta. Hyvinvointikertomus laaditaan
vuosittain. Laaja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa, seuraavan
kerran 2021.
Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia
mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien
hyvinvointikertomusten ja FinSote-tutkimuksen indikaattoreiden pohjalta.
Hyvinvointikertomuksessa 2019 on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja
hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.
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Hyvinvointikertomus on koottu poikkihallinnollisesti, organisaatiorajat ylittävässä
yhteistyössä kevään 2020 aikana.

Kuntakehityslautakunnan lausunto
Kuntakehityslautakunta näkee hyvinvointikertomuksen tärkeänä työkaluna
arvioitaessa tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Palvelujen edellyttämistä
resursseista on huolehdittava myös jatkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Lonka kuntakehitysjohtaja, Asko Honkanen kuntasuunnittelupäällikkö,
Henna Lindström yleiskaavasuunnittelija
Kuntakehityslautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta asiaselostuksessa
esitetyn lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.09.2020, § 333
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Tuusulan hyvinvointikertomus 2019, khall 14.9.2020
Kunnilla on lakisääteinen velvoite laatia hyvinvointikertomus vuosittain ja sen avulla
raportoida kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa valtuustolle. Tuusulan hyvinvointikertomus
2019 laadittiin kunnan HYTE-ryhmän toimesta kevään 2020 aikana.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti toukokuussa pyytää
laaditusta hyvinvointikertomuksesta lautakuntien lausunnot kesäkuun loppuun
mennessä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta sai määräaikaan
mennessä lausunnot kasvatus- ja sivistyslautakunnalta sekä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta. Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valmistelema
lausunto elokuulta oli käytettävissä HYTE-lautakunnan elokuisessa käsittelyssä. Tämän
jälkeen hyvinvointikertomuksesta saatiin vielä teknisen lautakunnan ja
kuntakehityslautakunnan lausunnot.
Lautakuntien antamista lausunnoista käy ilmi, että hyvinvointikertomuksen tarjoaman
tiedon perusteella
hyvinvointikertomus nähdään tärkeänä työkaluna hyvinvoinnin edistämisen
johtamisessa sekä arvioitaessa tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä.
poikkihallinnollista ja organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä tulee tiivistää
hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen valmistelussa.
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yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta sote- palvelut
ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin toimia
poikkihallinnollisessa, laaja-alaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
on tärkeä panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja
nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi.
kuntalaisten hyvinvointia edistävien palveluiden kehittämisen ja toteutuksen
resursoinnista on huolehdittava myös jatkossa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on jo tarttunut saatuun
palautteeseen. Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen valmistelusta vastaavaa
HYTE-ryhmää on päätetty täydentää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
edustajalla. Hyvinvointikertomuksen rakenteeseen kiinnitetään jatkossa huomiota
mm. poimimalla nostoja indikaattoreista ja tekemällä niistä laajempia analyyseja.
Myös vertailua hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja hyvinvointikertomustiedon
välillä tullaan tekemään.
Vuonna 2021 tullaan laatimaan laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudesta 2017-
2021 kuvaamaan tuusulalaisten hyvinvoinnin tilaa ja sen kehittymistä
valtuustokauden aikana. Kuluvalla valtuustokaudella laaditut hyvinvointikertomukset
2017-2018, 2019 ja ensi vuonna laadittava laaja hyvinvointikertomus toimivat osaltaan
pormestariohjelman, kuntastrategian sekä kuntastrategiaa teoiksi vievän
hyvinvointisuunnitelman pohjana.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2019.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 05.10.2020, § 83
Liitteet

1 Tuusulan hyvinvointikertomus 2019, valt 5.10.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2019.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 346,21.09.2020
Valtuusto, § 84, 05.10.2020
§ 84
Tontinosan ja tulevan Högberginhaaran jatke II asemakaavan korttelin hinnoittelu, Jusslan
ja Kulomäen työpaikka-alueet
TUUDno-2020-1886
Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 346
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Mattila
timo.mattila@tuusula.fi
maankäyttöneuvottelija
Liitteet

1 Liitekartta, hinnoiteltavan määräalan sijainti- ja ulottuvuus, khall 21.9.2020
2 Sijaintikartta, maankäyttösopimuskohde, khall 21.9.2020
Hallintosäännön mukaisesti asemakaavan mukaisten tonttien hinnoittelusta päättää
kunnanvaltuusto. Kuntalain (410/2015) 130 §:n mukaisesti kunnan tulee hinnoitella
markkinoilla kilpailutilanteessa toimiville tahoille luovuttamansa yritys- ja
tuottajamuotoiset tontit markkina-arvon mukaisesti perustuen puolueettoman
arvioitsijan arvioon. Tätä hintapäätösesitystä varten kunta on tilannut kuntalain
pykälän 130 mukaisesti ulkopuolisen puolueettoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan
hinta-arvion.
Maankäyttösopimuskohde Kulomäen työpaikka-alueella
Kulomäen työpaikka-alueella on vireillä Högberginhaaran jatke II-niminen
asemakaavahanke. Kaavoitus on tullut vireille maanomistajan
aloitteesta. Kunnanhallitus teki päätöksen kaavan laatimisen käynnistämisestä
14.4.2020 (§139) ja kuntakehityslautakunta hyväksyi kaavoituksen
käynnistämissopimuksen 29.4.2020 (§47). Kaavan nähtävilläolon jälkeen
neuvotellaan maanomistajan kanssa
maankäyttösopimus. Maankäyttösopimusneuvotteluja varten tarvitaan alueelle
hintapäätös. Alueesta on pyydetty hinta-arvio, jonka perusteella KTY,
toimitilarakennusten korttelialueen arvo on 100 €/k-m².
Tontinosa Jusslan työpaikka-alueella
Määräala kiinteistöstä 858-411-1-106
Pinta-ala: noin 1 749 m²
Rakennusoikeus: noin 700 k-m²
Käyttötarkoitus: KTY-10. Liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
Arvo: 100 €/k-m²
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
että Högberginhaaran jatke II asemakaava-alueen maankäyttösopimuksessa
käytetään KTY-rakennusoikeuden hintana 100 €/k-m².
asettaa kiinteistöstä 858-411-1-106 luovutettavan määräalan arvoksi 100 €/k-m².
Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevaan
liitekarttaan.
___
Puheenjohtajan esityksestä päätösehdotukseen tehtiin yksimielisesti seuraava lisäys:
Högberginhaaran jatke II asemakaava-alueen maankäyttösopimuksessa käytetään
KTY-rakennusoikeuden hintana 100 €/k- m² toukokuun loppuun 2021 saakka.”
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
että Högberginhaaran jatke II asemakaava-alueen maankäyttösopimuksessa
käytetään KTY-rakennusoikeuden hintana 100 €/k-m² toukokuun loppuun 2021
saakka
asettaa kiinteistöstä 858-411-1-106 luovutettavan määräalan arvoksi 100 €/k-m².
Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevaan
liitekarttaan.

Valtuusto, 05.10.2020, § 84
Liitteet

1 Liitekartta, hinnoiteltavan määräalan sijainti- ja ulottuvuus valt 5.10.2020
2 Sijaintikartta, maankäyttösopimuskohde, valt 5.10.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

että Högberginhaaran jatke II asemakaava-alueen maankäyttösopimuksessa
käytetään KTY-rakennusoikeuden hintana 100 €/k-m² toukokuun loppuun 2021
saakka
asettaa kiinteistöstä 858-411-1-106 luovutettavan määräalan arvoksi 100 €/k-m².
Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevaan
liitekarttaan.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Arto Lindberg esitti, että
päätösehdotukseen lisätään maininta ”toukokuun loppuun 2021 saakka”. Lisäys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
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Valtuusto päätti
että Högberginhaaran jatke II asemakaava-alueen maankäyttösopimuksessa
käytetään KTY-rakennusoikeuden hintana 100 €/k-m² toukokuun 2021 loppuun
saakka
asettaa kiinteistöstä 858-411-1-106 luovutettavan määräalan arvoksi 100 €/k-m²
toukokuun 2021 loppuun saakka. Määräalan sijainti ja ulottuvuus on merkitty
päätöksen liitteenä olevaan liitekarttaan.
Tiedoksi
Kasvu ja ympäristö
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Kunnanhallitus, § 458,16.10.2017
Valtuusto, § 205,13.11.2017
Kunnanhallitus, § 274,10.08.2020
Valtuusto, § 85, 05.10.2020
§ 85
Harju Ville, eron myöntäminen luottamustoimesta ja teknisen lautakunnan jäsenen valinta
TUUDno-2017-899
Kunnanhallitus, 16.10.2017, § 458
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
Kunnanhallitus § 253 / 22.05.2017
Valtuusto § 116 / 1.6.2017
---
Khall § 253/22.5.2017
Hallintosäännön 9.7 §:n mukaan teknisessä 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:
"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
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palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."
Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4
a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
Ehdotus / Kj
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- valita toimikaudekseen tekniseen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet
- valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Valt § 116/1.6.2017
Ehdotus
Valtuusto päättää
- valita toimikaudekseen tekniseen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet
- valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Valtuusto päätti
- teknisen lautakunnan kokoonpanoksi toimikaudekseen seuraavaa:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Stenvall Raimo, puheenjohtaja
Kylliäinen Marjut, varapj
Harju Ville
Juhila Sari
Kela Petra
Koskela Henri
Lemmelä Lassi
Partanen Tommi
Sulander Jorma
Veikkolainen Cecilia
Vilen Sari

Ålander Tommi
Nepponen Salme
Urja Harri
Pöldmaa Sarita
Hagström Jari
Malmlund Kai
Hyytinen Kalevi
Koivumäki Pekka
Kumpulainen Satu
Vähätalo Anne
Salmela Nina

________
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Khall 16.10.2017
Ville Harjun henkilökohtainen varajäsen Harri Urja on pyytänyt eroa teknisen
lautakunnan varajäsenen tehtävästä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Harri Urjalle eron teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä
valita Ville Harjulle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 13.11.2017, § 205
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Harri Urjalle eron teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä
valita Ville Harjulle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Harri Urjalle eron teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä
valita Ville Harjun henkilökohtaiseksi varajäseneksi Veijo Viirun jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 10.08.2020, § 274
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
vs. kunnansihteeri
Teknisen lautakunnan jäsen Ville Harju on pyytänyt eroa teknisen lautakunnan
jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden takia.
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
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VALTUUSTO päättää
myöntää Ville Harjulle eron teknisen lautakunnan jäsenen tehtävästä
valita Harjun tilalle uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 05.10.2020, § 85
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Ville Harjulle eron teknisen lautakunnan jäsenen tehtävästä
valita Harjun tilalle uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Ville Harjulle eron teknisen lautakunnan jäsenen tehtävästä
valita Harjun tilalle Veijo Viirun tekniseen lautakuntaan ja Timo Riskilän Veijo
Viirun henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Ville Harju, Veijo Viiru, Timo Riskilä, tekninen lautakunta, henkilöstöpalvelut
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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
§ 86
Cecilia von Szigethy eron myöntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
varajäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valinta
TUUDno-2018-1517
Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 419
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
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:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
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2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2?kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."
Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4
a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
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
valita 1.1.2019 lukien toimikaudekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan:
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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
Ehdotus hyväksyttiin.
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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
valita Pöldmaan tilalle jäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan Anne Mäkisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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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.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
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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.
valita Kuusiston tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
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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
anu.orava@tuusula.fi
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
valita Anne Mäkiselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan uuden
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
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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.
Tiedoksi
Cecilia von Szigethy, Petra Haapa-aro, hyte-lautakunta, henkilöstöpalvelut,
hallintopalvelusihteeri

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
05.10.2020

6/2020

172 (192)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 428,26.11.2018
Valtuusto, § 158,10.12.2018
Kunnanhallitus, § 462,18.11.2019
Valtuusto, § 181,09.12.2019
Kunnanhallitus, § 352,21.09.2020
Kunnanhallitus, § 351,21.09.2020
Valtuusto, § 87, 05.10.2020
§ 87
Sjöblom Ruut, ero Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja
uuden jäsenen valinta
TUUDno-2018-1534
Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 428
Khall § 294/5.6.2017
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7§:n mukaan jokaisen
jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet
valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden ensimmäisen päivän
asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista
alkavaa 5000 (viittätuhatta) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan
jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Yhtymävaltuustoon jäsenmäärä on kuntien ennakkoväkiluvun 31.12.2016 perusteella
43 mikäli kaikki kuusi kuntaa ovat mukana.
Jäsenmäärän jakautuminen on seuraava:
Hyvinkää 10
Järvenpää 9
Mäntsälä 5
Nurmijärvi 9
Pornainen 2
Tuusula 8
Kuntia pyydetään nimeämään yhtymävaltuuston jäsenet viimeistään 21.6.2017.
Yhtymävaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessa 29.6.2017 toimikaudekseen
yhtymähallituksen, jossa 10 - 20 jäsentä. Toiminnan alkaessa tarkoituksena on, että
hallituksessa on 20 jäsentä.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa
vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai
valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu
luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla
tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
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Ehdotus / Kap
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Valt § 138/19.6.2017
Ehdotus
Valtuusto päättää
- valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Valtuusto päätti
- valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Jäsenet, varajäsenet
Jussi Salonen, Jukka Keränen
Heidi Grundström, Liisa Palvas
Satu Taiveaho, Merja Kuusisto
Aila Koivunen, Karita Mäensivu
Arto Lindberg, Aarno Järvinen
Ruut Sjöblom, Lilli Salmi
Mika Mäki-Kuhna, Arto Nätkynmäki
Jari Raita, Ari Maskonen.
_________
Kunnanhallitus 26.11.2018
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan mikäli
yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden tai muusta syystä eroaa yhtymävaltuuston jäsenyydestä kesken
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen
tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsen Satu Taiveaho
menettää vaalikelpoisuutensa muuttaessaan Tuusulasta, joten hänen tilalleen tulee
valita uusi jäsen. Taiveahon luottamustoimi valtuutettuna päättyy 31.12.2018.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
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VALTUUSTO päättää
myöntää Satu Taiveaholle eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
valita Taiveahon tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 10.12.2018, § 158
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Satu Taiveaholle eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
valita Taiveahon tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Satu Taiveaholle eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
valita Annina Nuutisen Taiveahon tilalle jäseneksi Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 18.11.2019, § 462
Annina Nuutisen henkilökohtainen varajäsen Merja Kuusisto 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 Merja Kuusistolle eron Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon varajäsenen tehtävästä
valita Annina Nuutiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.12.2019, § 181
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Merja Kuusistolle eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
valita Annina Nuutiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Merja Kuusistolle eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
valita Annina Nuutisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi Riitta Harkimon

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 352
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
vs. kunnansihteeri
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan mikäli
yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden tai muusta syystä eroaa yhtymävaltuuston jäsenyydestä kesken
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen
tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen Ari Maskonen on
pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenyydestä. 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 Ari Maskoselle eron Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
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valita Jari Raitalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 351
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan mikäli
yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden tai muusta syystä eroaa yhtymävaltuuston jäsenyydestä kesken
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen
tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen Ruut Sjöblom on
pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston jäsenyydestä. 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 Ruut Sjöblomille eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston jäsenen tehtävästä
valita Ruut Sjöblomin tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotys hyväksyttiin.

Valtuusto, 05.10.2020, § 87
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Ruut Sjöblomille eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston jäsenen tehtävästä
valita Ruut Sjöblomin tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
05.10.2020

6/2020

177 (192)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

myöntää Ruut Sjöblomille eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston jäsenen tehtävästä
valita Lilli Salmen Ruut Sjöblomin tilalle Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon ja Mari Vainionpään Lilli Salmen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Ruut Sjöblom, Lilli Salmi, Mari Vainionpää, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä,
henkilöstöasiantuntija
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Kunnanhallitus, § 428,26.11.2018
Valtuusto, § 158,10.12.2018
Kunnanhallitus, § 462,18.11.2019
Valtuusto, § 181,09.12.2019
Kunnanhallitus, § 352,21.09.2020
Kunnanhallitus, § 351,21.09.2020
Valtuusto, § 88, 05.10.2020
§ 88
Maskonen Ari, ero Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen
tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta
TUUDno-2018-1534
Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 428
Khall § 294/5.6.2017
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7§:n mukaan jokaisen
jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet
valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden ensimmäisen päivän
asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista
alkavaa 5000 (viittätuhatta) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan
jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Yhtymävaltuustoon jäsenmäärä on kuntien ennakkoväkiluvun 31.12.2016 perusteella
43 mikäli kaikki kuusi kuntaa ovat mukana.
Jäsenmäärän jakautuminen on seuraava:
Hyvinkää 10
Järvenpää 9
Mäntsälä 5
Nurmijärvi 9
Pornainen 2
Tuusula 8
Kuntia pyydetään nimeämään yhtymävaltuuston jäsenet viimeistään 21.6.2017.
Yhtymävaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessa 29.6.2017 toimikaudekseen
yhtymähallituksen, jossa 10 - 20 jäsentä. Toiminnan alkaessa tarkoituksena on, että
hallituksessa on 20 jäsentä.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa
vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai
valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu
luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla
tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
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Ehdotus / Kap
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Valt § 138/19.6.2017
Ehdotus
Valtuusto päättää
- valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Valtuusto päätti
- valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Jäsenet, varajäsenet
Jussi Salonen, Jukka Keränen
Heidi Grundström, Liisa Palvas
Satu Taiveaho, Merja Kuusisto
Aila Koivunen, Karita Mäensivu
Arto Lindberg, Aarno Järvinen
Ruut Sjöblom, Lilli Salmi
Mika Mäki-Kuhna, Arto Nätkynmäki
Jari Raita, Ari Maskonen.
_________
Kunnanhallitus 26.11.2018
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan mikäli
yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden tai muusta syystä eroaa yhtymävaltuuston jäsenyydestä kesken
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen
tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsen Satu Taiveaho
menettää vaalikelpoisuutensa muuttaessaan Tuusulasta, joten hänen tilalleen tulee
valita uusi jäsen. Taiveahon luottamustoimi valtuutettuna päättyy 31.12.2018.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
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VALTUUSTO päättää
myöntää Satu Taiveaholle eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
valita Taiveahon tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 10.12.2018, § 158
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Satu Taiveaholle eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
valita Taiveahon tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Satu Taiveaholle eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
valita Annina Nuutisen Taiveahon tilalle jäseneksi Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus, 18.11.2019, § 462
Annina Nuutisen henkilökohtainen varajäsen Merja Kuusisto 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 Merja Kuusistolle eron Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon varajäsenen tehtävästä
valita Annina Nuutiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.12.2019, § 181
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Merja Kuusistolle eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
valita Annina Nuutiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Merja Kuusistolle eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
valita Annina Nuutisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi Riitta Harkimon

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 352
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kurtti
kirsi.kurtti@tuusula.fi
vs. kunnansihteeri
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan mikäli
yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden tai muusta syystä eroaa yhtymävaltuuston jäsenyydestä kesken
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen
tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen Ari Maskonen on
pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenyydestä. 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 Ari Maskoselle eron Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
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valita Jari Raitalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 351
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan mikäli
yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden tai muusta syystä eroaa yhtymävaltuuston jäsenyydestä kesken
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen
tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen Ruut Sjöblom on
pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston jäsenyydestä. 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 Ruut Sjöblomille eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston jäsenen tehtävästä
valita Ruut Sjöblomin tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Ehdotys hyväksyttiin.

Valtuusto, 05.10.2020, § 88
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Ari Maskoselle eron Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
valita Jari Raidalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
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myöntää Ari Maskoselle eron Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
valita Marko Ketvelin Jari Raidan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Tiedoksi
Ari Maskonen, Marko Ketvel, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä,
henkilöstöasiantuntija
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Valtuusto, § 189,09.12.2019
Kuntakehityslautakunta, § 69,10.06.2020
Kunnanhallitus, § 261,15.06.2020
Valtuusto, § 89, 05.10.2020
§ 89
Kunnantalon ja sen tontin myynti, aloite
TUUDno-2019-2540
Valtuusto, 09.12.2019, § 189
Raimo Stenvall esitti seuraavan aloitteen:
"Teen muutaman miljoonan säästöehdotuksen tähän meidän vaikeaan
taloustilanteeseen joka kuuluu seuraavasti:
Ei pureta nykyistä kunnantaloa vaan myydään talo tontteineen uudelle omistajalle,
joka saneeraa talon uuteen käyttöön.
Myymällä kunnantalo kunta säästää miljoonia euroja eikä tuhlata rahoja rakennuksen
purkukustannuksiin."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kuntakehityslautakunta, 10.06.2020, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Kantola, Päivi Hämäläinen, Asko Honkanen
hannu.kantola@tuusula.fi, paivi.hamalainen@tuusula.fi, asko.honkanen@tuusula.fi
kiinteistökehityspäällikkö, maankäyttöpäällikkö, kuntasuunnittelupäällikkö
Asiaselostus
Tuusulan kunta omistaa tilan Kt: 858-402-0013-0001, jonka maapinta-ala on 6316 m2.
Tilaa ei ole lohottu tontiksi. Myös vierekkäiset katualueet lievealueineen omistaa kunta
lukuun ottamatta Koskenmäentietä, joka on yleinen tie. Tilalla sijaitsee kunnan
omistama nyttemmin purettavaksi hallintorakennukseksi -nimetty betonirunkoinen
tiilivuorattu kunnan entinen kunnantalo. Puheena olevan rakennuksen bruttolaajuus
on 6712 br-m2, josta on kellaria 1497 br-m2 ja kolmessa kerroksessa 5215 br-m2.
Rakennus on valmistunut 14.11.1980 eli se on n. 40 vuotta vanha.
Toiminnallisuudeltaan se on tehoton.
Rakennus on teknisesti huonossa kunnossa. Kun rakennuksen käytöstä luovuttiin,
ulkopuolisen asiantuntijan tekemän arvion mukaan rakennuksen käytöstä tulisi
pidättäytyä ja rakennuksen kunnon aiheuttama riski henkilöstölle oli "sietämätön".
Arvio perustui rakenneteknisiin, kemiallisiin ja mikrobiologisiin analyyseihin. Näiden
laajojen vaurioiden poistaminen rakennuksesta on hyvin vaikeaa ja kallista ja
lopputuloksen katsotaan olevan kuitenkin epävarmaa. Tilapalvelut on tutkinut eri
korjaustapoja ja laskenut niiden kustannukset ja todennut korjausten maksavan
enemmän kuin uudisrakentamisen. Ei ole todennäköistä, että kunnan käyttöön
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rakennetun, pahoin sisäilmaongelmaisen toimisto- ja
kokoontumisrakennuksen muutos muuhun käyttöön olisi taloudellisesti järkevää.
Rakennuksen purkaminen on perusteltua, vaikka sillä on rakennustaiteellisia arvoja.
Rakennukselle on myönnetty purkulupa, mutta rakennusta ei ole vielä voitu purkaa.
Rakennuksessa olevat arkistot sisältävät paljon digitoimatonta ja pysyvästi
arkistoitavaa materiaalia. Ennen arkistojen digitoimista ja siirtoa uusiin tiloihin ei
rakennusta voi purkaa.
Tuusulan kunnassa on kehitettävien kiinteistöjen osalta ollut lähtökohtana, että ennen
kuin kiinteistöstä luovutaan, kunta kehittää niitä itse. Niin on perusteltua tehdä
purettavan hallintorakennuskiinteistönkin kohdalla.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Raimo Stenvallin 9.12.2019 § 189 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.06.2020, § 261
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Hämäläinen
paivi.hamalainen@tuusula.fi
maankäyttöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Raimo Stenvallin 9.12.2019 § 189 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 05.10.2020, § 89
Ehdotus
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Valtuusto päättää
katsoa Raimo Stenvallin 9.12.2019 § 189 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 90
Ilmoitusasiat / muut asiat
Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Ympäristöministeriö
17.9.2020 Päätös lunastuslupaa ja ennakkohaltuunottolupaa koskevaan hakemukseen
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto
30.6.2020 Suomen Nuorisovaltuustojen liitto NuVa ry on myöntänyt Tuusulan
kunnalle "Nuorisomyönteinen kunta" -sertifikaatin

Valtuustoasioiden informaatiotilaisuus pidettiin torstaina 1.10.2020 klo 18
Rykmentinpuiston ruokalassa. Aiheena olivat vaikutusten ennakkoarvioinnin
käyttöönotto päätöksenteossa, Rykmentinpuiston monitoimikampuksen
hankesuunnitelma sekä osavuosikatsaus II 2020 ja talouden näkymät.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
05.10.2020

6/2020

188 (192)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 91
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kiekontie-Jussilanpolku/Lahelanniitty, aloite
TUUDno-2020-2364
Pasi Huuhtanen ja useat muut valtuutetut esittivät seuraavan aloitteen:
”Kyseisen kevyen liikenteen väylän ansiosta liitettäisiin minimaalisin kustannuksin
Pähkinämäen, Etelärinteen, Lahelanniityn ja Mikkolan asuinalueet toisiinsa. Näin
mahdollistettaisiin kyseisiltä alueilta muun muassa pääsy Tuusulanjoen kauniille
suojelualueelle.”

Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 92
Kunnantalon korjaaminen ja säilyttäminen, aloite
TUUDno-2020-2365
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.
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Kunnallisvalitus
§78, §79, §80, §81, §84, §85, §86, §87, §88
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
§75, §76, §77, §82, §83, §89, §90, §91, §92
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

