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§ 66
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 67
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Emmi Sirniö ja Aki Aaltonen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 68
Arviointikertomus 2018
TUUDno-2018-1441
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Risto Kanerva
ulla.kinnunen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Liitteet

1 Arviointikertomus 2018, valt 10.6.2019
Tuusulan kunnanvaltuusto on 10.6.2019 § 80 merkinnyt tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2018 tiedokseen ja päättänyt pyytää siinä esitetyistä
havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset, jotka tulee toimittaa niin,
että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston
kokouksessa. Lokakuun valtuustokokous pidetään 7.10.2019. Lisäksi valtuusto pyytää
selvitykset toimitettavaksi myös tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunnan arvioinnin johtopäätökset kulttuuripalveluiden
palvelualueeseen liittyen:
Kulttuuripalvelut ovat tulleet kuntalaisten lähelle.
Jokaisella on mahdollisuus tutustua kulttuurihistoriaan, taiteeseen ja
kirjallisuuteen.
Paljon on tarjolla erilaisia kulttuuritapahtumia. Yleisötyö on kasvanut kirjastoissa
ja museoissa.
Tarkastuslautakunta suosittaa:
Jatketaan arvokasta työtä lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksessa. Luodaan
heille hyvät muistot ja arvostus kotikunnan kulttuuriaarteita kohtaan.
Pidetään huolta vanhoista rakennuksista ja puutarhoista, kuten on jo
käynnistetty työtä Halosenniemessä.
Suunnitellaan toimintaa siten, että museot ja muut kohteet ovat helposti
matkailijoiden saavutettavissa
Tarkastuslautakunnan arvioinnin johtopäätökset vapaa-aikapalveluiden
palvelualueeseen liittyen:
Vapaa-ajanlautakunnan työskentely on ollut laadukasta ja kaikenikäiset
huomioon ottavaa yli kuntarajojen tämän toimintakauden aikana.
Asiakastyytyväisyyskyselyissä korostui tyytyväisyys vapaa-ajan palveluiden
monipuoliseen saatavuuteen.
Tarkastuslautakunta suosittaa:
Vapaa-ajanlautakunnan toiminnan tulee olla myös jatkossa hyvinvointiin ja
liikuntaan kannustavaa.
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Nuorten palveluiden kasvava suosio tulee huomioida ja niiden saatavuutta tulee
jatkossa lisätä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden selvitykset:
Kiitämme arviointilautakuntaa hyvistä havainnoista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
toteaa, että kulttuurin tapahtumia on tehty ja markkinoitu yhdessä sekä vapaa-
aikapalveluiden että kirjastopalveluiden kanssa ja tämä on tuonut ne paremmin
saavutettaviksi. Yhteistyötä kehitetään edelleen. Varhaiskasvatuksen
kulttuurikasvatustyön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2018 ja se otetaan käyttöön
toimintakauden 2019-2020 alussa. Samalla kulttuurikasvatussuunnitelman luominen
toisen asteen opiskelijoille jatkuu. On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat vahvan
kulttuuriperinnön ja kosketuksia paikkakunnan historiaan ja arvoihin. Lautakunta
näkee tärkeänä sekä Halosenniemen että kaikkien museokohteidemme kehittämisen
ja rakennusten laadukkaan kunnossapidon. Halosenniemen kävijämäärät ovat
kasvaneet viime vuodesta ja rakennusta sekä sitä ympäröiviä alueita kuten
pysäköintiä on kehitettävä, Kunnan tavoitteena on nostaa Tuusulan imagoa
kulttuurikuntana. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminta tuovat kunnalle positiivista
näkyvyyttä ja vahvistavat myönteistä kuvaa Tuusulasta. Tarkastuslautakunta
muistuttaa, että merkittäviä vaikutuksia saadaan kohtuullisella taloudellisella
panostuksella.
Vapaa-aikapalvelut on yhdessä opetustoimen kanssa ollut laatimassa
moniammatillista koulunuorisotyön toimintamallia, jota otetaan parhaillaan käyttöön.
Lautakunta näkee hyvänä, että nuorisotyön henkilöstöresurssia tarkastellaan
seuraavien talousarviokausien aikana ja yhtenä tärkeänä tavoitteena on lisätä
vakituista henkilökuntaa nuorisotaloissa ja toiminnoissa. Lautakunta toteaa, että
vapaa-aikapalvelut valmistelee terveysliikuntaohjelmaa yhdessä muiden toimialueiden
ja kolmannen sektorin kanssa. Myös yksilöneuvontaa ja terveysviestintää kuntalaisille
lisätään. Ulko- ja luontoliikunnan sekä Tuusulanjärven ympäristön kehittäminen
kuntalaisten ja matkailijoiden tarpeisiin jatkuu myös tulevaisuudessa. Nämä toimet
lisäävät osaltaan monipuolisia liikkumista ja terveyttä edistäviä palveluita.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen
VALTUUSTOLLE yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden
2018 arviointikertomukseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 69
Tuusulan johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
työskentelyn arviointi
TUUDno-2019-1176
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Arviointi 2019
2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Arviointi, avoimet kysymykset 2019
3 Johtamisjärjestelmän uudistaminen, väliarviointi keväällä 2019, poimintoja
avovastauksista
Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi
Tuusulan johtamisjärjestelmän väliarvioinnin verkkokyselyiden vastaukset on saatu.
1500 satunnaisotannalla valitulle asukkaille lähetetyn paperilomakkeen vastaukset
saadaan loppukesästä ja ne käsitellään valtuustossa 2.9.
Asukkaat
Verkkokysely kunnan verkkosivuilla, vastausaikaa 10.-26.5. Asukkaiden
vastauksia saatiin 190.
Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa
Kuntapalvelututkimus ja väliarviointikysely, satunnaisotanta 1500 henkilöä,
tulokset kesän 2019 aikana/alkusyksystä
3. Sektori ja yrittäjät
Huomioitu kunnan verkkosivuilla olleessa verkkokyselyssä, vastausaikaa 10.
-26.5. Yhdistysten jäsenen roolissa kyselyyn vastasi 99 henkeä, yrittäjiltä
saatiin 22 vastausta.
Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa
Henkilöstö
Verkkokysely kaikille kunnan työntekijöille (noin 1400), vastausaikaa 10.-26.5.
Henkilöstöstä 160 henkeä vastasi kyselyyn.
Luottamushenkilöt
Valtuustoseminaari 2.-3.5. Yhteinen arviointityöskentely ja –keskustelu 3.5.
Verkkokysely kaikille luottamushenkilöille. Vastausaikaa 10.-26.5. Vastauksia 73
Yhteenveto vastauksista
Luottamushenkilöt
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Vastaukset hajoavat
Osa kokee avoimuuden, tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen kohentuneen
Osa kokee, että valta on keskittynyt muutamien käsiin, tieto ei kulje ja siiloja on.
Kunnanhallituksen jäsenet suhtautuvat myönteisimmin, lautakuntien jäsenet
kriittisimmin.
Kuntalaiset, 3. sektori ja yrittäjät
Paljon tuntuu tapahtuvan, on tekemisen meininkiä – osallisuus ja viestintä
teoista ovat olleet virkeää.
Toisaalta toivotaan, että saadaan ”oikeat” palvelut ja kunnan vireys kuntoon:
joukkoliikenneyhteydet, Hyrylän keskus eläväksi, liikuntapaikat kuntoon, jne.
Yhdistysten jäsenet suhtautuvat myönteisimmin. Myös yrittäjien suhtautuminen
myönteistä.
Henkilöstö
Henkilöstö pitää siitä, että on avoimuutta, matalia raja-aitoja ja asiat etenevät.
Toisaalta kritisoidaan sekavuutta, poliittisen johdon ja virkamiesten roolien
epäselvyyttä tai poliittisen tunkemista virkamiesten ”tontille”.
Lisäksi huomautetaan isosta työmäärästä, kun kaikki yritetään saada valmiiksi
kerralla.
Asiantuntijat erottuvat kriittisimpänä joukkona. Kunnan johdon edustajat ja
esimiehet suhtautuvat uudistukseen myönteisemmin. Suurimpaan osaan
työntekijöistä uudistus ei ole vaikuttanut.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn arviointi
Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarvioinnin rinnalla toteutettiin luottamuselinten
työskentelyn väliarviointi erillisillä kyselylomakkeilla. Jokaiselle luottamuselimelle oli
oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot).
Johtamisjärjestelmän uudistuksen ja lautakunnan työskentelyn arvioinnin tuloksia
esitellään kokouksessa. Lautakunta käy läpi kokouksessa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan arvioinnin tulokset, antaa niistä kommenttinsa ja laatii
kehittämissuunnitelman.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
merkitä tiedokseen johtamisjärjestelmän uudistuksen arvioinnin tulokset
merkitä tiedokseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn arvioinnin
laatia kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn kehittämissuunnitelman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lautakunta työskenteli arviointituloksien parissa ja laati seuraavan
kehittämissuunnitelman:
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valmisteluun tulevista asioista tuodaan lautakunnalle ennakkotietoa sekä
aikataulutus, laaditaan vuosikello
viranhaltijoiden toivotaan tiedottavan sosiaalisessa mediassa lautakunnan
alaisista asioista myös enemmän viihteen keinoin…Pekka Halonen takaisin
Facebookkiin
kaivataan enemmän tulevaisuuden pohdintaa yhdessä
kokoukset toivotaan pidettävän eripuolilla kuntaa
nuoriin keskittymistä toivotaan loppukaudelle
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§ 70
Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7/2019
TUUDno-2019-606
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith
Liitteet

1 Kulttuuri- ja vapaa-aika kk-raportti 072019
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista
raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta
osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan
erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Heinäkuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien
toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.7.2019 ja vertailun vuoteen 2018.
Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,3 %.
Lautakunnan alaisen toiminnan määrärahojen käyttöaste (60,1 %) oli korkeampi
edelliseen vuoteen verrattuna (v.2018: 57,4 %). Toimintakatteen toteuma oli 62,3 % (v.
2018: 59,0 %).
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 7/2019 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 71
Tuuskodon väliaikaistoimet ja Hyrylän keskustan yhteisöllinen showroom, aloite
TUUDno-2019-1086
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Virpi Lehmusvaara
ulla.kinnunen@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, sivistysjohtaja
Jussi Salonen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen:
"Kunnantalon työntekijöiden välttämätön muutto väliaikaistiloihin on koettu
hankalaksi asiaksi. Kunnanhallituksen päättämä Tuuskodon käyttö väistötiloina on
herättänyt huolta luonnonkauniista ympäristöstään huolimatta myös etäisyytensä
Hyrylästä takia. Tyhjentyvä nykyinen kunnantalomme on pelätty entisestään
hiljentävän jo nyt liiankin rauhallista keskustaamme.
Muutoksessakin on mahdollisuutensa, uudenlaiseen toimintaan, rohkeasti
kokeilemalla.
Esitämme:
1. Tuuskoto osin monipuoliseen väliaikaiskäyttöön
Jo useamman vuoden on ollut esillä Tuuskodon väliaikaiskäyttö. Useat kuntalaiset,
myös Luotu ry on esittänyt Tuuskodon tyhjille tiloille väliaikaiskäyttöä esimerkiksi
Helsingin Lapinlahden Lähteen tavoin kulttuurin tekijöille, yksin työtä tekeville,
yhteisöillekin. Neuvottelut eivät ole edenneet, kun vaatimuksena on ollut koko
Tuuskodon vuokraaminen. Myöskään uskoa tällaiseen väliaikaistoimintaan ei kaikilla
ole ollut.
Nyt uudessa tilanteessa muutos mahdollistaa Tuuskodon tilojen osittaisen käytön
esitetynlaiseen väliaikaistoimintaan. Pääosa tilasta on kunnan toimintojen käytössä,
pieni osa ns ketteränä kokeiluna esitetynlaiseen väliaikaiskäyttöön kulttuurin tekijöille,
yksin työtä tekeville ns yhteisöllisinä työtiloine, myös kokoontumistiloineen. Samalla
myös rannanpuoleisessa siivessä oleva saunaosasto katettuine aurinkoterasseineen
järvinäköalalla voisi tulla kuntalaisten käyttöön.
2. Hyrylän keskustaan kunnan showroom tulevaisuuteen, yhteisölliset
yhdessätekemisen tilat
Sivistyksen toimialueemme vieraili viime perjantaina Hämeenlinnassa. Kuulimme
Raatihuoneelle sivistyksen aiheiden lisäksi myös heidän strategiatyöstään ja tiedolla
johtamisesta. Tässä yhteydessä esille tuli Hämeenlinnan showroom-hanke, jossa aivan
Hämeenlinnan keskustaan tulee kaupungin tila yhteistyökumppaneineen keskeisille
hankkeille Hämeenlinnan kaupungin vetovoimaa ja uskoa rakentamaan. Lisäksi
yhteisöllistä työtilaa ”co-working", tilaa kokoontumisille ja yhdessä tekemiselle, uuden
luomiselle. Vastaavantyyppinen tila on Tampereella kaupungintalon katutasossa
selkeästi erotettavissa.
Hyrylän keskusta ja Tuusulan kunta kaipaa tällaista näyttävää tilaa. Sijaintina voisi olla
esimerkiksi nyt esillä olleen tyhjän S-Marketin tilat erittäin näkyvällä paikalla.
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Näin toimien saisimme
1. Tuuskodossa mahdollisuuden pitkään kaivatuille työtiloille kulttuurin tekijöille
yms vaikkapa vain pienelläkin määrällä (pikainen kokeilu, pienillä riskeillä)
2. Kuntalaisten yleisen saunan järven rantaan = samaten kokeilu, profiilin nostoa ja
olemme läsnä Hyrylän keskustassa takuulla näkyvällä, uudenlaisella tavalla."

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus aloitteeseen:
Tuuskotoa on tarkoitus käyttää vuoden 2020 alusta kunnantalon väistötilana
Sahankulman liiketilan ohella. On tärkeää suunnitella jo varhaisessa vaiheessa
Tuuskodon väistötilojen jälkeinen käyttö.
Kunnassa tarvitaan riittävästi yhteisöllisiä tiloja kuntalaisten kokoontumisen ja
harrastamiseen. Tulevaisuudessa kunnassa tulee vapautumaan tiloja
palveluverkkouudistuksen myötä ja uusiin rakennettaviin palvelukeskuksiin /
monitoimitiloihin tulee tiloja kuntalaisten yhteiseen käyttöön.
Talousarvion 2020 yhteydessä kunnan palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään ja on
tarkoituksenmukaista laatia suunnitelma vapautuvien tilojen uudesta käytöstä.
Vapautuvat kiinteistöt voidaan jatkojalostaa, myydä tai käyttää yhteisöllisinä tiloina.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt että Taidekasarmi kunnostetaan
taiteen esittämiseen. Tässä yhteydessä olisi hyvä laatia suunnitelma Aunela-
rakennuksen käytöstä. Aunela voisi toimia pop-up-tilana tai ns. showroomina Hyrylän
keskustaan. Kulttuurihistorialliset rakennukset olisi säilytettävä kuntalaisten taiteen ja
kulttuurin tiloina. Taidekasarmi, Aunela ja kirjasto muodostavat hyvän keskittymän
kulttuurin ja taiteen tuottamiselle.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle
ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Jussi Salosen
esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen
13.5.2019 § 72 tulleen käsitellyksi.
Kokouskäsittely
Jäsen Meckelborg esitti lisättäväksi aloitevastaukseen alla olevan tekstin. Lautakunta
hyväksyi yksimielisesti tekstilisäyksen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että heinä-elokuun aikana toteutettu
Tuuskoto popup -kokeilu on todistanut olevan tarvetta ja kysyntää runsaasti taiteen,
tieteen ja luovien alojen tekijöille työtiloiksi. Kokeilun lyhyt aika kaksi kuukautta on
ollut rajoite, tarve on toistaiseksi tai pidemmäksi ajaksi oleville työtiloille. On tärkeää,
että tällaisia tiloja voidaan tarjota jo nykyisistä olemassa olevista tiloista, ei vasta
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suunnitteilla olevista. Samaten sijainnilla on merkitystä. Tuuskoto Tuusulanjärven
rannassa Tuusulanjärven taiteilijayhdyskunnan alueella on oivallinen uudenlaiselle
yhteisölle ja tekemiselle.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa myös kuntalaisille ja yhteisöille tarkoitetun
saunan oleskelutiloineen tarvetta. Samainen kokeilu on todistanut myös näille tiloille
olevan kysyntää. Tuuskodon saunan käytön jatkuminen väistötilojen rinnalla on
toivottavaa, lautakunta toivoo tätä tutkittavan etenkin, kun alueelle suunniteltu
uimarantaa. Samalla resurssiviisaus-periaatteella jo olemassa olevia tiloja voidaan
käyttää hyödyllisesti.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti todeta, että heinä-elokuun aikana toteutettu Tuuskoto popup
-kokeilu on todistanut olevan tarvetta ja kysyntää runsaasti taiteen, tieteen ja luovien
alojen tekijöille työtiloiksi. Kokeilun lyhyt aika kaksi kuukautta on ollut rajoite, tarve on
toistaiseksi tai pidemmäksi ajaksi oleville työtiloille. On tärkeää, että tällaisia tiloja
voidaan tarjota jo nykyisistä olemassa olevista tiloista, ei vasta suunnitteilla olevista.
Samaten sijainnilla on merkitystä. Tuuskoto Tuusulanjärven rannassa Tuusulanjärven
taiteilijayhdyskunnan alueella on oivallinen uudenlaiselle yhteisölle ja tekemiselle.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa myös kuntalaisille ja yhteisöille tarkoitetun
saunan oleskelutiloineen tarvetta. Samainen kokeilu on todistanut myös näille tiloille
olevan kysyntää. Tuuskodon saunan käytön jatkuminen väistötilojen rinnalla on
toivottavaa, lautakunta toivoo tätä tutkittavan etenkin, kun alueelle suunniteltu
uimarantaa. Samalla resurssiviisaus-periaatteella jo olemassa olevia tiloja voidaan
käyttää hyödyllisesti.
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§ 72
Hyrylän palvelukeskus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lausunto
TUUDno-2019-1502
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Risto Kanerva
ulla.kinnunen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kuntasuunnittelu / Kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta
lausuntoa Hyrylän palvelukeskuksen asemakaava nro 3615 osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 8.8. -
9.9.2019.
Suunnittelun tavoitteet ja alue
Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää Hyrylän keskustaa. Suunnitelman mukaan
alueelle tulee monipuolinen liikekeskus, asuinrakentamista ja kunnan käyttöön mm.
toimistotiloja. Kehitettävä alue kattaa vanhan ostoskeskuksen ja linja-autoaseman
alueen sekä kirjaston ja liikerakennusten kortteleita. Suunnitelma toteuttaa kunnan
strategiaa keskittämällä kunnan kasvu keskusta-alueille painottaen samalla
merkittävästi elinympäristön laatua.
Suunnittelualueen sijainti
Asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylän keskustaan, kirjaston, vanhan
ostoskeskuksen ja päivittäistavarakauppojen sekä linja-autoaseman alueelle ja
välittömään lähiympäristöön.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Suunnitelma kattaa keskeisen osan Hyrylää ja vaikuttaa koko kunnan
kehittymiseen. On tärkeää pitää se kärkihankkeena ja panostaa hankeen hyvään
suunnitteluun.
Viher- ja kevyenliikenteen yhteys Rykmentinpuistosta Tuusulanjärvelle on
turvattava.
Uimahallin tarveselvitys tulee liittää osaksi alueen asemakaavaa. Uimahallin
laajentumismahdollisuudet tulee selvittää, vaikka uimahalli ei ole suoranaisesti
suunnittelualueella. Kaava-alueella on Järvenpääntien kevyen liikenteen väylän
reuna-alueita, joita on hahmoteltu uimahallin vaihtoehtoisina
laajentumissuuntina. Varuskunnanaukion asemakaava ei mahdollista uimahallin
laajentumista toiseen suuntaan.
Hyrylän keskustan asukkaille ja vierailijoille on taattava riittävät tori- ja
kokoontumisalueet, jotka mahdollistavat myös erilaisten tapahtumien
toteuttamisen
Kaupan keskittymän yhteydessä tulee olla tilavarauksia julkisille palveluille esim.
nuorisotoiminnalle
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Suunnitelmissa on huomioitava Taidekasarmin tuleva käyttö esittävän taiteen
tilana ja Aunelan tuleva käyttö kuntalaistilana sekä niiden luonteva liittyminen ja
avautuminen Hyrylän palvelu- ja liikekeskuksen suuntaan.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Hyrylän palvelukeskuksen
asemakaava nro 3615 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan asiaselostuksen
mukaisen lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 73
Tuusulan kehitettävät kiinteistöt, asemakaavan muutosluonnos, lausunto
TUUDno-2018-1559
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Koskenranta, Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Kehitettävät kiinteistöt asemakaava ja asemakaavan muutos, asemakaavan selostus
nro 3552, kvltk 22.8.2019
2 Kehitettävät_kiinteistöt_liitekooste_kvltk 22.8.2019
3 Kehitettävät kiinteistöt asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavakartta ja
määräykset, kvltk 22.8.2019
Tavoitteet
Kaavatyön tavoitteena on kehittää kunnan omistamia kiinteistöjä sekä tarkastella
niiden tulevaa käyttötarkoitusta. Lisäksi kaavaan on otettu mukaan muutamia
keskeisiä kiinteistöjä, joita kunta ei omista. Tarkoituksena on tutkia kiinteistöjen
kehittämistä tapauskohtaisesti ja huomioida kunkin kohteen erityispiirteet ja -tarpeet.
Kaavalla ratkaistaan arvokkaiden rakennusten suojelu. Kaava käsittää seitsemän
erillistä aluetta, joista kolme sijaitsee Hyrylässä, kaksi Sulassa, yksi Kellokoskella ja yksi
Jokelassa.
Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että
kaavoituksen yhteydessä tulee tarkastelluksi kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutos,
jolloin kunta voi luopua tarpeettomista kiinteistöistä. Samalla ratkaistaan Sulan
alueelle sijoittuvien kaupallisten palveluiden luonne ja mitoitus siten, ettei Hyrylän
keskustan kaupallisiin palveluihin kohdistu kielteisiä vaikutuksia.
Kaavoituksella pyritään kehittämään ja tiivistämään yhdyskuntarakennetta tutkimalla
täydennysrakentamismahdollisuuksia sekä hyödyntämään olemassa olevia resursseja
ottamalla tyhjillään olevat rakennukset uudelleen käyttöön.
Kaavaratkaisu
1. Yli-Jussila
Asemakaavan muutos koskee Hyrylän keskustan lounaispuolella sijaitsevaa
puistoaluetta, jolla sijaitsee Yli-Jussilan rakennus. Rakennukselle erotetaan pieni tontti
ja sallitaan uuden autotallin/varaston rakentaminen. Ajoyhteys tontille on osoitettu
rasitteena kahden kerrostalotontin läpi. Ratkaisuun on päädytty, koska AO-tontin
käytöstä syntyvä liikenne on vähäistä ja kerrostalotonttien yhteyttä on käytetty
aiemmin väliaikaisena ajoyhteytenä. Kokonaan uuden ajokelpoisen yhteyden
toteuttaminen Pähkinäpolkua pitkin ja puiston läpi on liikennemäärään nähden
kohtuuton kustannus. Rasitetta hyödyntämällä vältetään myös puistoalueen
maanmuokkaus ja liikenne puiston läpi. (MRL 37.2 §)

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
22.08.2019

5/2019

18 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kaavaratkaisun rakennusoikeus on noin 5 240 k-m2. Alueen kokonaisrakennusoikeus

kasvaa noin 25 k-m2 uuden autotallin myötä. Asuntojen määrä ei muutu.
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia, mikäli ajoyhteys
AO-tontille voidaan toteuttaa rasitteena kerrostalotonttien kautta. Ajorasitteesta
kerrostalotonttien kautta kantaa taloudellisen vastuun yhteyden rakentamisesta ja
ylläpidosta rasitteen hyödyntäjä. Kunnalle kohdistuu tuloja AO-tontin myymisestä.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Yli-Jussilan rakennus
suojellaan asemakaavalla ja osoitetaan tyhjillään olevalle rakennukselle
käyttötarkoitus, jolloin sen kulttuuriarvot säilyvät. Tuusulan kunta omistaa
puistoalueen, Pähkinäpolun alueen sekä AK-tontin 5. Tontti 6 on yksityisomistuksessa.
Kaavamuutos on tehty kunnan aloitteesta.
2. Aattola
Aattolan 1910-luvulla rakennettu 1½-kerroksinen 80 k-m2 suuruinen rakennus
sijaitsee suurella Y-tontilla Tuusulanjärven rannalla. Tontti on muutettu viereisten
tonttien mukaisesti erillispientalojen korttelialueeksi ja sille on osoitettu kaksi
ohjeellista tonttia. Aattolan rakennus on merkitty suojeltavaksi (sr-29) ja sen
eteläpuolelle on osoitettu uusi rakennuspaikka. Pumppaamolle ja sähkökeskukselle
on varattu yhdyskuntateknisen huollon alueet (ET). Tontin eteläosassa on rasitteena
ajoyhteys eteläpuoleiselle tontille sekä pumppaamon ja sähkökeskuksen huoltoajolle.
Tuusulan kunnan metsien luonto- eli METSO-inventoinnissa alueelle on merkitty
Kirkonkylän lehtonotko. Luontoselvityksessä alueella todettiin kaksi luonnontilaisen
kaltaista kausikuivaa noroa, jotka ovat vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia suojeltavia
kohteita.
Kaavaratkaisun rakennusoikeus on 180 k-m2. Alueen kokonaisrakennusoikeus

vähenee 320 k-m2. Uusia asuntoja muodostuu yksi. Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei
aiheudu kunnalle kustannuksia. Kunnalle kohdistuu tuloja tonttien myymisestä. Koska
eteläisen noron vesi johdetaan alueelle hulevesiputkea pitkin kauempaa Kirkkokadun
toiselta puolelta, ei rakentamisella ole kuivattavaa vaikutusta noroon.
Rakennustavaltaan ja ilmeeltään ympäristöön sovitettava uusi rakennus täydentää,
elävöittää ja parantaa Kirkkotien varren taajama- ja maisemakuvaa. Aattola suojellaan
asemakaavalla ja osoitetaan rakennukselle käyttötarkoitus, jolloin sen kulttuuriarvot
säilyvät. Tuusulan kunta omistaa tontin. Kaavamuutos on tehty kunnan aloitteesta.
3. Prijuutti
Prijuutin 1800-luvun loppupuoliskolla rakennettu päärakennus on ollut tyhjillään
pitkään. Tontti on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman palvelu- ja
työpaikkatoimintojen korttelialueeksi (PTY/pv), jolle voi sijoittaa myymälä- ja
toimistotiloja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta pienyritys- tai verstastoimintaa sekä
palveluita. Tontilla on ajoyhteys (ajo) pohjoisessa sijaitsevalle kerrostalotontille.
Eteläosaan on osoitettu uusi kerrostalotontti (AK). Muorinpuisto ja Vaarinpuisto on
säilytetty puistoalueena. Vaarinpuiston itäosaan on osoitettu leikkipaikka (le).
Tuusulanväylän asemakaavoittamaton osuus on osoitettu yleisen tien alueeksi (LT).
Alue sijaitsee pohjavesialueella ja osin pohjaveden muodostumisalueella.
Uudisrakentamisen yhteydessä tulee erityistä huomiota kiinnittää ulko-
oleskelualuiden ja parvekkeiden melusuojaukseen.
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Kaavaratkaisun rakennusoikeus on noin 2 130 k-m2. Alueen kokonaisrakennusoikeus

kasvaa noin 880 k-m2. Uusia asuntoja muodostuu noin 80 kpl. Kaavaratkaisun
toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia. Asemakaavamuutos nostaa alueen
arvoa. Kunnalle kohdistuu tuloja AK-tontin myymisestä tai vuokraamisesta.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Prijuutin rakennus
suojellaan asemakaavalla ja osoitetaan tyhjillään olevalle rakennukselle
käyttötarkoitus, jolloin sen kulttuuriarvot säilyvät. Yleisötapahtumien järjestäminen
Prijuutilla saattaa lisätä pysäköintiä läheisten katujen varsilla.
4. Männistönpuisto
Männistönpuistossa (VP) sijaitsee tiilinen I½ -kerroksinen vanha rakennus, joka on osin
kunnan varastokäytössä, osin asuinkäytössä. Rakennus on toiminut Ruukin yleisenä
saunana. Rakennukselle erotetaan puistosta pieni AL-tontti. Puiston itäpuolella virtaa
Keravanjoki, jonka vastarannalla on Kellokosken sairaalan ja Marieforsin ruukin
valtakunnallisesti arvokas miljöö (kh). Läheinen päiväkoti on purettu ja YL-varaus
muutetaan AK-varaukseksi asuinkerrostaloja varten.
Kaavaratkaisun rakennusoikeus on noin 2 550 k-m2. Alueen kokonaisrakennusoikeus

kasvaa noin 950 k-m2. Voimassa olevassa asemakaavassa saunalle ei ole merkitty
rakennusoikeutta. Uusia asuntoja muodostuu noin 27 kpl. Kaavaratkaisun
toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia. Asemakaavamuutos nostaa alueen
arvoa. Kunnalle kohdistuu tuloja tonttien myymisestä tai vuokraamisesta.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että saunarakennus
suojellaan asemakaavalla ja osoitetaan rakennukselle aktiivisempi käyttötarkoitus,
jolloin sen kulttuuriarvot säilyvät. Yksikerroksisen päiväkodin tilalle voidaan rakentaa
nelikerroksinen kerrostalo, joka muuttaa puiston maisemakuvaa. Rakennus liittyy
kuitenkin ympärillä olevaan kerrostaloalueeseen, eikä heikennä Marieforsin ruukin ja
Kellokosken sairaalan kulttuurihistoriallista arvoa. Tuusulan kunta omistaa
puistoalueet, Haukilahdenpolun alueen sekä AK-tontin. Kaavamuutos on tehty kunnan
aloitteesta.
5. Leikkurinkuja –Uunimiehenpuisto
Uunimiehen puistossa, Kolsan koulun länsipuolella sijaitsee Kolsan vanhan maatilan
vanha punatiilinen piharakennus, mahdollisesti autotalli. Puiston eteläpuolella
sijaitsee suojeltu Kolsan vanhan maatilan päärakennus. Kolsan vanhalle
piharakennukselle on osoitettu oma AO-tontti. Isännöitsijän talon tontin läpi kulkee
olemassa puistokäytävä, joka on osoitettu kaavaan ja tonttia on tältä osin pienennetty.
Uunimiehenpuiston länsiosaan on osoitettu kolme uutta erillispientalojen tonttia.
Alueelle on osoitettu ajoyhteys puistokäytävää pitkin (jk/t). Uunimiehen puisto on
säilytetty lähivirkistysalueena.
Kaavaratkaisun rakennusoikeus on noin 1 360 k-m2. Voimassa olevassa
asemakaavassa Kolsan isännöitsijän talolle tai autotallille ei ole merkitty

rakennusoikeutta. Alueen kokonaisrakennusoikeus kasvaa noin 880 k-m2. Uusia
asuntoja muodostuu neljä. Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle
puistokäytävien hoitokustannuksia. Uusille tonteille tulee johtaa vesi- ja viemäri, mistä
aiheutuu kustannuksia. Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kunnalle kohdistuu
tuloja tonttien myymisestä. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten,
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että autotallin rakennus suojellaan asemakaavalla ja osoitetaan tyhjillään olevalle
rakennukselle käyttötarkoitus, jolloin sen kulttuuriarvot säilyvät. Puistokäytävillä
tontille ajo lisääntyy jonkin verran uusien asuintonttien myötä. Tuusulan kunta
omistaa puistoalueen. Isännöitsijän talon tontti on yksityisomistuksessa. Kaavamuutos
on tehty kunnan aloitteesta.
6. Tuusulanväylä
Tuusulanväylän itäpuolella, Sulan työpaikka-alueella sijaitsee vanha Amerin suojeltu
tehdasrakennus. Alue sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella (/pv). Alueelle
osoitetaan liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön
(KM/pv). Alueen itäosaan on osoitettu kaksi uutta kerrostalotonttia (AK/pv).
Uudisrakentaminen on toteutettava siten, että suojellun rakennuksen keskeinen
asema taajamakuvassa säilyy. Alueelle on merkitty johtorasitteet sekä ajoyhteys
kerrostalotonteille (ajo).
Kaavaratkaisun rakennusoikeus on noin 19 940 k-m2. Alueen kokonaisrakennusoikeus

kasvaa noin 1 940 k-m2. Uusia asuntoja muodostuu noin 120 kpl. Kaavaratkaisun
toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia uusille asuinkerrostalototeille
johdettavan vesi- ja viemärilinjan myötä. Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa.
Kunnalle kohdistuu tuloja yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta
maankäyttökorvauksina. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa
erityisesti siten, että Amerin tehdasrakennukselle pyritään osoittamaan uusi
käyttötarkoitus, jolloin sen kulttuuriarvot säilyvät. Samalla tiivistetään
yhdyskuntarakennetta. Uudisrakentamisen sovittamiseen ympäristöön tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Alue on yksityisomistuksessa. Kaavamuutos on tehty osin kunnan
ja osin maanomistajan aloitteesta.
7. Korvenrannantie
Alue sijaitsee Sulan alueella, Tuusulan itäväylän pohjoispuolella. Korttelissa sijaitsee
paljon tilaa vaativan erikoistavarankauppa (Kodin Terra), päivittäistavarakauppa (Lidl)
noin 2 000 k-m2 sekä polttoaineen jakelun kylmäasema. Alue on osoitettu
liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM).
Kaavaratkaisussa on muutettu kauppaa koskevia määräyksiä siten, että tontille 2 saa
sijoittaa päivittäistavarakaupan, jonka koko on enintään 500 k-m2.

Päivittäistavarakauppaa saa siten olla yhteensä enintään 2 500 k-m2.
Kaavaratkaisun rakennusoikeus on noin 25 940 k-m2. Kaavaratkaisussa
rakennusoikeus ei muutu. Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle
kustannuksia, eikä tuloja. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että
se mahdollistaa päivittäistavarakaupan lisääntymisen 500 k-m2 alueella. Alue on
yksityisomistuksessa. Kaavamuutos on tehty kunnan aloitteesta.
Suunnittelun vaiheet
Kaavoitus on kuulutettu vireille 27.2.2019 kunnan aloitteesta. Hankkeesta on kerrottu
Tuusulan kunnan kaavoitussuunnitelmassa 2019–2023 ja kaavoituskatsauksessa
vuonna 2019. Kaavahanke pohjaa kohteiden 1-3 ja 5 osalta kunnanvaltuuston
päätökseen 13.3.2017 § 28 kunnan omaisuuden realisoimisesta. Kohde 4 on otettu
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osaksi kaavahanketta kunnanhallituksen päätöksellä 29.10.208 §370. Kohteet 6 ja 7 on
asetettu rakennuskieltoon (valtuusto 8.5.2017 §67, jatkettu valtuuston päätöksellä
19.3.2018 §26) asemakaavan laatimisen ajaksi, jotta niiden suhde Hyrylän laajempaan
kaupalliseen rakenteeseen voitaisiin selvittää ja alueille laatia tarpeelliset
kaavamuutokset.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 28.2.–29.3.2019
TuusInfossa sekä Tuusulan kunnan nettisivulla (Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus ja
maankäyttö/Vireillä olevat kaavahankkeet). Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on
ilmoitettu osallisille kirjeillä ja Tuusulan kunnan nettisivulla sekä lehti-ilmoituksella
Viikkouutiset -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saapunut
viranomaiskannanottoja. Museovirasto ilmoitti, että Keski-Uudenmaan
maakuntamuseo antaa asiasta lausunnon. Kirjallisia mielipiteitä saapui 9 kpl.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat pääosin Aattolan
tontin rakennusoikeuden määrään sekä rannan käyttöön sekä olemassa olevien
sähköjohtojen huomioimiseen. Mielipiteisiin laaditut vastineet ovat selostuksen
liitteenä. Arvorakennusten suojelumääräykset on laadittu yhteistyössä Keski-
Uudenmaan maakuntamuseon kanssa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kaavatyön tavoitteet ovat hyvät.
Kulttuurimaiseman ja -historian kannalta arvokkaiden rakennusten suojeluun liittyvät
kysymykset on hyvä ratkaista ja etsiä niille sopivia käyttötarkoituksia. Rakennusperintö
säilyy parhaiten, kun sitä käytetään. Lautakunta kiinnittää huomiota muutamiin
kohtiin kaavatyössä:
1. Yli-Jussilan osalta olisi hyvä sallia myös talon tyyliin sopiva, enintään 130 cm korkea
lauta-aita pensasaidan ja/tai aidanteen lisäksi. Kerrostalojen ja puistoalueen keskellä
sijaitseva tontti vaatii asumisviihtyvyyden vuoksi selkeät rajat ja oikeanlainen aita voi
nostaa kumpareen päällä olevan vanhan talon esille kuin korun.
Yli-Jussilan tontilla on ollut aikaisemmin muitakin rakennuksia – viimeksi 1990-luvulla
purettu aitta. Uudisrakennusoikeus tontilla voisi olla hiukan esitettyä suurempi, niin
että varasto-autotallin lisäksi mahdollistuisi esimerkiksi saunatilojen rakentaminen
pihapiiriin. Ulkorakennusten sijoittelulla olisi myös mahdollista luoda hiukan
suljetumpi pihapiiri.
2. Kaavaratkaisu Aattolan alueella on hyvä ja turvaa vanhan rakennuksen säilymisen.
Aattolan nykyinen käyttö taiteilijan työtilana on sopiva, ja myöskin asumiskäyttö on
mahdollinen. Työtila- tai asumiskäyttöä ajatellen olisi hyvä vielä tutkia, voisiko sr-
rakennuksen tontille saada lisärakennusoikeutta, johon olisi mahdollista sijoittaa
esimerkiksi pesu- ja kodinhoitotiloja.
3. Prijuuttiin on kaavailtu yleishyödyllistä toimintaa, yhteisöllistä työ- ja
kokoontumistilaa. Vaikka tulevan toiminnan muotoilu on vielä kesken, tulisi sen näkyä
kaavamerkinnässä. Kaavamerkintä on nyt PTY eli Ympäristöhäiriötä
aiheuttamattoman palvelu- ja työpaikkatoimintojen alue.
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Tontilla on ollut aiemmin useampia rakennuksia. Päärakennuksen välittömässä
läheisyydessä oli keittiötilat käsittänyt asuinrakennus ja majoitustiloina käytetty aitta.
Hieman kauempana sauna ja toinen majoitusrakennus. Jotta Prijuutin tulevaisuuden
käyttömahdollisuudet turvataan, tulee tutkia onko tontille mahdollista sijoittaa
ehdotettua 80 m2 enemmän rakennusoikeutta esimerkiksi saunan ja/tai keittiön tai
raskaamman/likaisemman korjaustyön ja/tai käsityön tarpeisiin.
Prijuutin käyttö ja tilaisuudet aiheuttavat pysäköintitarvetta. Olisi hyvä tutkia, voisiko
kulun Prijuutin tontille siirtää tontin länsipäädyn lähelle ja sijoittaa yleisöpysäköinti
sinne. Nykyinen kulkuyhteys on hyvä säilyttää huolto- ja pelastusreittinä.
4. Männistönpuisto, Kellokoski
Kellokosken Tehtaan asuntoalueen entinen sauna kuuluu RKY-alueeseen Marieforsin
ruukki ja Kellokosken sairaala. Rakennus on osa maisemaa ja ruukkiyhteisön
kokonaisuutta ja sen pitää säilyä näkyvänä osana maisemaa. Rakennuksen
asumiskäyttö tarvitsee rauhaisaa piha-aluetta, joten jonkinlainen näkösuojattu piha-
tai terassialue on syytä kaavassa määrittää.
5. Sulan alueella sijaitsee Amerin vanha suojeltu tehdasrakennus. Alueelle tutkitaan
kaupan ja asumisen sijoittumista. Ennen rakennus- ja toimenpidelupaa koskevan
päätöksen antamista tulle pyytää maakuntamuseolta lausunto.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Kehitettävät kiinteistöt asemakaava
ja asemakaavan muutos, asemakaavan selostus nro 3552 asiaselostuksessa esitetyn
lausunnon.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 74
Museovisio-apurahan hakeminen
TUUDno-2019-1627
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Suomen Kulttuurirahaston Museovisio -apuraha tähtää suomalaisten museoiden
uudistamiseen, enemmän yleisöä houkuttelevimmiksi sekä paremmin tietoa
välittäviksi. Kaksivaiheisessa apurahahaussa museoiden on mahdollista saada
satojentuhansien eurojen apurahoja uudistumistyöhönsä. Tuusulan museo yhdessä
Ilmatorjuntamuseon kanssa sai ensimmäisessä vaiheessa apurahan suunnitelman
tekemiseksi Hyökkälän alueelle suunniteltuun Museopuistoon. Suunnitelma tuo
yhteen Klaavolan talomuseon ja Ilmatorjuntamuseon toiminnan ja yhdistää alueet
yhtenäiseksi Museopuistoksi.
Apurahan toinen osa on haettavana 31.8.2019 mennessä. Apurahaa myönnetään
valituille hankkeille jopa 500 000 euroa. Tuusulan museo ja Ilmatorjuntamuseo
hakevat rahoituksen toista osaa. Hakemukseen on liitettävä hakijoiden
taustayhteisöjen sitoutumispäätökset.
Hanke kattaa vuodet 2020-2023 ja sen tavoitteena on rakentaa Hyrylän kyläkampus,
jonka toimintamenetelmänä on museopedagoginen toiminta. Apurahaa käytetään
museopedagogiseen kehittämistyöhön, näyttelyjen kehittämiseen ja rakentamiseen
sekä projektin palkkakustannuksiin. Kunnan omarahoitusosuus painottuu kiinteistö-
ja talotekniikkaan.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää sitoutua Museopuisto-hankkeen
tukemiseen ja toteuttamiseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 75
Muut asiat
Kirjastotoimenjohtajan päätökset:
14.06.2019 § 2 Jokelan kirjaston irtaimen omaisuuden poisto
14.06.2019 § 3 Kirjastoauton uusi reitti ja aikataulu 5.8.2019 lähtien

Kulttuuri- ja museotoimenjohtajan päätökset:
23.05.2019 § 5 Vastaavan informaatikon tehtävään valinta 17.6.2019 alkaen,
kirjastopalvelut, FM Erika Miettinen
27.05.2019 § 6 Irtisanoutuminen kirjastonhoitajan tehtävästä 1.7.2019 alkaen, Suvi
Kauranen
24.06.2019 § 7 Toimistosihteerin tehtävään valinta 19.8.2019 alkaen, kirjastopalvelut,
merkonomi Sanna Hokkanen
22.07.2019 § 8 Kirjastovirkailija-kuljettajan tehtävään valinta 1.10.2019 alkaen
toistaiseksi, tradenomi (kirjasto- ja tietopalveluala) Niina Myllys
22.07.2019 § 9 Kirjastonhoitajan tehtävään valinta 12.8.2019 alkaen toistaiseksi, YTM
Pyry Varjonen
Sivistysjohtajan päätökset:
06.06.2019 § 30 Jokelan kirjaston ja Jokela-salin kalusteiden hankinta, Modeo Oy:
ltä hintaan 1. osakokonaisuus: 30 245,00 €, 2. osakokonaisuus: 23 500,00 €
07.06.2019 § 32 Museovirkailijan tehtävään valinta 17.6.2019 alkaen, museopalvelut,
master of arts Emmi Kaartinen
25.06.2019 § 45 Irtisanoutuminen museoassistentin tehtävästä 17.6.2019 alkaen,
Emmi Kaartinen

Keskusteluasiat:
-Tuusulan teiden kyltitys, Hyrylä, Kellokoski, Jokela
- Hyrylän tori elää, kiitokset tekijöille
- Häklin uimarannan parkkipaikat

Info:
- Avustusten ja jakoperusteiden päivittäminen, luonnos 22.8.2019, vapaa-
aikapalveluiden päällikkö
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Muutoksenhakukielto
§66, §67, §68, §69, §70, §71, §72, §73, §75
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§74
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle
voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen,
ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181

