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§ 63
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Mäki-Kuhna, apulaispormestari
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että osa kokoukseen osallistujista oli paikalla Tuuskodon Kunnanhallitus -
kokoustilassa, ja osa osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä.
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§ 64
Pöytäkirjan tarkastus
Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Mäki-Kuhna, apulaispormestari
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Päivö Kuusisto ja Vesa
lundberg.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 65
Kehitettävät kiinteistöt II, kohteiden lisääminen kaavoitussuunnitelmaan
TUUDno-2020-1410
Valmistelija / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
vilma.karjalainen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 karttaliite KKL 10.6.2020
Kaavoitus on keskustellut alustavasti Kehitettävät kiinteistöt II -mosaiikkikaavan
sisällöstä. Mosaiikkikaava sisältää pieniä yksittäisiä kohteita eri puolilta kuntaa, mutta
mahdollistaa niiden kehittämisen yhtenä prosessina. Kaikki kohteet esitetään yhdellä
kaavakartalla, kuten ensimmäisessä Kehitettävät kiinteistöt -kaavahankkeessa.
Kaavatyön tavoitteena on kehittää kunnan omistamia kiinteistöjä, joille kunnalla ei ole
nykyisessä muodossaan enää käyttöä. Kaavamuutos mahdollistaa kiinteistöjen
realisoinnin. Kiinteistöt ovat pääosin käytöstä poistuvia päiväkoti- ja
koulurakennuksia. Osalla kohteista on erityisiä maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia
arvoja, jotka tulee huomioida kaavatyön yhteydessä.
Kohteet ja niiden kehittämistarpeet tiivistetysti:
1. Fjällbon asuinrakennus
Fjällbon asuinrakennus sijaitsee Fjällbon puiston laidalla ja on voimassa olevassa
kaavassa merkitty Y/s merkinnällä. Asuinrakennus on tällä hetkellä vuokralla.
Rakennus tulee kaavoittaa omalle tontilleen irralleen sitä ympäröivästä puistosta.
Myös puistoalueen kaavamääräys päivitetään ajantasaiseksi, ja tarvittaessa selvitetään
mahdollisuus lisärakentamiseen.
Valtuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 167 hyväksynyt kaavoitussuunnitelman
vuosille 2020–2024. Fjällbo on kaavoitussuunnitelmassa merkitty II-luokan
kaavahankkeeksi, jonka valmistelu aloitetaan kiireellisempien kärkihankkeiden
jälkeen. Koska Fjällbon kaavoitus on perusteltua ottaa mukaan Kehitettävät kiinteistöt
II -mosaiikkikaavaan, esitetään sen nostamista kärkihankkeeksi.
2. Harjula, Mesta ja Kievarin päiväkoti
Kolmesta kiinteistöstä muodostuva kokonaisuus, jolla sijaitsevat Kievarin päivä-koti ja
teatteri Mesta. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa kokonaisuudessaan
yleisten rakennusten korttelialuetta (Y-10). Alueen eteläisin kiinteistö (Harjula) on
rakentumaton ja luonnontilainen. Tavoitteena on osoittaa alue
kerrostalorakentamiseen yleiskaavaehdotuksen mukaisesti.
Harjulan alue on kaavoitussuunnitelmassa 2020–2024 merkitty II-luokan
kaavahankkeeksi, jonka valmistelu aloitetaan kiireellisempien kärkihankkeiden
jälkeen. Koska alueen kaavoitus on perusteltua ottaa mukaan Kehitettävät kiinteistöt II
-mosaiikkikaavaan, esitetään sen nostamista kärkihankkeeksi.

Tuusulan kunta
Kuntakehityslautakunta

Pöytäkirja
10.06.2020

8/2020

7 (25)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

3. Paijalan vanha koulu
Paijalan vanha koulu sijaitsee samassa pihapiirissä Paijalan nykyisen
koulurakennuksen kanssa. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu julkisille
lähipalvelurakennuksille (YL-4). Tavoitteena on tutkia, onko vanhalle
koulurakennukselle mahdollista esittää uutta käyttötarkoitusta haastavan sijaintinsa
puitteissa. Mahdollisuutena voisi olla asuminen, tai asumista ja toimitilaa yhdistävä
ratkaisu. Tuusulan kulttuurimaisema- ja rakennuskantaselvityksessä vanha
koulurakennus on luokiteltu luokan 2 rakennuskulttuurikohteeksi. Rakennuksen
suojelu-arvot on huomioitava kaavatyön yhteydessä.
Paijalan vanhan koulun aluetta ei ole merkitty kaavoitussuunnitelmaan 2020–2024.
Koska alueen kaavoitus on perusteltua ottaa mukaan Kehitettävät kiinteistöt II -
mosaiikkikaavaan, esitetään sen lisäämistä kaavoitussuunnitelmaan kärkihankkeeksi.
4. Länsirinne
Rakennus sijaitsee Kirkkotien varrella Tuusulanjärven rannalla. Rakennus on vastikään
remontoitu ja sen tiloissa toimii Steiner päiväkoti. Voimassa olevassa asemakaavassa
tontti on osoitettu yleisten rakennusten alueeksi (Y) ja päiväkoti-rakennus on suojeltu
(sr). Tavoitteena on valmistella kaavamuutos asumiseen valmiiksi tulevaisuutta varten.
Steiner-päiväkoti ei ole toistaiseksi lopettamassa toimintaansa rakennuksessa.
Kulttuurimaisema- ja rakennuskantaselvityksessä päiväkotirakennus on luokiteltu
luokan 3 rakennuskulttuurikohteeksi. Rakennuksen suojeluarvot on huomioitava
kaavatyön yhteydessä.
Länsirinteen aluetta ei ole merkitty kaavoitussuunnitelmaan 2020–2024. Läheinen
Hyökkälän koulun seudun alue on merkitty kaavoitussuunnitelmaan II-luokan
hankkeeksi laajalla rajauksella. Hyökkälän koulun alueen kaavoitusta ei kuitenkaan ole
vielä perusteltua nostaa kärkihankkeeksi. Tästä syystä esitetään Länsirinteen
lisäämistä kaavoitussuunnitelmaan kärkihankkeeksi omana kohteenaan, sekä sen
ottamista mukaan Kehitettävät kiinteistöt II-kaavahankkeeseen.
5. Etelärinteen päiväkoti
Etelärinteen käytöstä poistuva päiväkotirakennus sijaitsee Etelä-Tuusulassa
Tuusulanväylän länsipuolella. Päiväkodin tontti rajautuu Etelärinteenpuiston
kainaloon pientaloalueen laidalle. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on
osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-3). Tavoitteena on osoittaa tontti
ympäröivän korttelirakenteen mukaisesti pientaloasutukseen. Päiväkotirakennuksella
ei ole tunnistettuja kulttuurillisia arvoja.
Etelärinteen päiväkodin aluetta ei ole merkitty kaavoitussuunnitelmaan 2020–2024.
Koska alueen kaavoitus on perusteltua ottaa mukaan Kehitettävät kiinteistöt II -
mosaiikkikaavaan, esitetään sen lisäämistä kaavoitussuunnitelmaan kärkihankkeeksi.
6. Mattilan päiväkoti
Mattilan päiväkoti on käytöstä poistunut päiväkotirakennus, joka sijaitsee
Tuusulantien etelälaidalla lähellä Keravan rajaa. Päiväkodin tontti rajautuu kerrostalo-
ja pientaloasutuksen vierelle. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu
sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi
(Ys). Tavoitteena on osoittaa tontti viereisten kerrostalotonttien mukaisesti
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kerrostalorakentamiseen. Päiväkotirakennuksella ei ole tunnistettuja kulttuurillisia
arvoja.
Hirsitie (Mattilan päiväkoti) on kaavoitussuunnitelmassa 2020–2024 merkitty II-luokan
kaavahankkeeksi, jonka valmistelu aloitetaan kiireellisempien kärkihankkeiden
jälkeen. Koska Hirsitien kaavoitus on perusteltua ottaa mukaan Kehitettävät kiinteistöt
II -mosaiikkikaavaan, esitetään sen nostamista kärkihankkeeksi.
7. Mikkolan päiväkoti
Mikkola päiväkoti on käytöstä poistuva päiväkotirakennus, joka sijaitsee Hyrylän
keskustan länsipuolella. Päiväkodin tontti rajautuu pientalo- ja rivitaloalueen keskelle.
Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y) ja viereinen kiinteistö leikkikenttäalueeksi (UL). Tavoitteena on
osoittaa päiväkodin tontti ympäröivän rakenteen mukaisesti pientalorakentamista
varten. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan mahdollisuudet asuinalueen laajentamiseksi
myös leikkikentän alueelle. Päiväkotirakennukselle ei ole tunnistettuja kulttuurillisia
arvoja.
Mikkolan päiväkodin aluetta ei ole merkitty kaavoitussuunnitelmaan 2020–2024.
Koska alueen kaavoitus on perusteltua ottaa mukaan Kehitettävät kiinteistöt II -
mosaiikkikaavaan, esitetään sen lisäämistä kaavoitussuunnitelmaan kärkihankkeeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Henna Lindström, vs. kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
päättää:
nostaa kohteet Fjällbo, Harjula ja Hirsitie kaavoitussuunnitelman kärkihankkeiksi.
lisätä kohteet Paijalan vanha koulu, Länsirinne, Etelärinteen päiväkoti ja
Mikkolan päiväkoti kaavoitussuunnitelmaan kärkihankkeeksi.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
---

tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun esittelijä muutti päätösesitystään.
Esityksestä poistetaan kohta 4. Länsirinne.

Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
päättää:
nostaa kohteet Fjällbo, Harjula ja Hirsitie kaavoitussuunnitelman kärkihankkeiksi.
lisätä kohteet Paijalan vanha koulu, Etelärinteen päiväkoti ja Mikkolan päiväkoti
kaavoitussuunnitelmaan kärkihankkeeksi.
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
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§ 66
Kaavamuutoshakemus, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy,Neitoperhontie 2
TUUDno-2020-663
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Aalto
jenni.aalto@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Neitoperhontie 2, KKL 10.6.2020
Kaava- ja kaavamuutoshakemusten käsittely
Jos maanomistaja tekee aloitteen kaavan muuttamisesta tai laatimisesta ja alueen
kaavoittaminen koskee maanomistajan etua, oikeutta ja velvollisuutta sillä tavoin
välittömästi, on hänellä oikeus saada kunnan viranomaisen ratkaisu aloitteeseensa.
Asemakaavoja koskevat hakemukset käsitellään kuntakehityslautakunnassa ja
kunnanhallituksessa. Mikäli hakemuksesta tehdään myönteinen päätös, laaditaan
hakijan ja kunnan välille kaavoituksen käynnistämissopimus, kun hanke on todettu I-
prioriteetin hankkeeksi eli ns. kärkihankkeeksi. Käynnistämissopimuksen
hyväksymisen jälkeen kaavahanke käynnistyy.
Mikäli kuntakehityslautakunta ja kunnanhallitus tekevät kielteisen päätöksen
kaavamuutoshankkeeseen, hakija voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka
käsittelee kunnanhallitus. Tästä kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen
käsittelypäätöksestä voi valittaa - maanomistajan aloitteeseen annettu kunnan
viranomaisen ratkaisu kaavan muuttamisesta tai laatimisesta on valituskelpoinen ja
siitä voidaan tehdä kunnallisvalitus (KHO 4.4.2003 t. 851). Myös kunnan päätös, jolla
maanomistajan aloitteesta vireille tulleen kaavahankkeen valmistelu on keskeytetty,
on valituskelpoinen ja tästäkin voidaan tehdä kunnallisvalitus (KHO 27.10.2009 t.
2628). Kunnanhallituksen päätöksestä tulee tehdä ensin oikaisuvaatimus. Sen sijaan
kunnan omasta aloitteesta tehty päätös kaavan muuttamisesta on vain valmistelua
eikä tästä päätöksestä voi valittaa (KHO 2003:16).
Hakemus
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta kiinteistön 858-11-2217-
1 osalle käyttötarkoituksesta sekä kiinteistön käyttöä tehostaakseen. Nykyiselle
julkisten lähipalvelualueiden korttelialueelle rakennettaisiin vuokratuotantoon sopivia
asuinrakennuksia. Kohde sijaitsee Lahelassa Lahelanpellon asuinalueella. Kiinteistön
pinta-ala on 5 294 m2 ja haetun muutosalueen pinta-ala on siitä 2 276 m2. Tontille ei
ole vielä tehty virallista jakoa. Kunta omistaa maan haetulla kaavamuutosalueella.
Asemakaavan laatiminen tehostaa alueen käyttöä.

Kaavamuutosalueen vieressä on tällä hetkellä rakentumassa oleva Tuusulan kunnan
kehitysvammaisten asumispalveluyksikön (ryhmäkoti 15 asukkaalle).
Palvelurakennuksen kerrosala on 918 k-m2.
Kaavoitustilanne
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Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella (Lahelanpelto I,
kaava nro 3429). Ajantasa-asemakaavassa kiinteistö on merkitty YL-9, julkisten
lähipalvelualueiden korttelialueeksi. Korttelin rakennusoikeus määräytyy
tehokkuusluvun mukaan (e=0,30). Asemakaavassa haetulle muutoskohteelle on
osoitettu ohjeellinen pysäköintialue (p-6), ohjeellinen puilla ja pensailla istutettava
alueen osa (i-5) sekä ohjeellinen rakennusala.
Hakemuskohde rajautuu pohjoispuolelta julkisten lähipalvelualueiden
korttelialueeseen (YL#9), itä- ja eteläpuolelta puistoon ja länsipuolelta
lähipalvelurakennusten korttelialueeseen (PL#1, päiväkoti).
Muutoskohde sijoittuu Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaavan alueelle, jossa
alueelle ei ole osoitettu käyttötarkoitusta. Tuusula yleiskaava 2040 ehdotuksessa
muutoskohde sijoittuu omakotivaltaiselle asuinalueelle (AO). Kaavamuutos hanke ei
ole valtuuston hyväksymässä kaavoitussuunnitelmassa vuosille 2020 – 2024.
Ehdotus
Esittelijä: Henna Lindström, vs. kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että
Tuusulan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun muuna kuin
merkittävänä asemakaavana.
Kuntakehityslautakunta päättää lisäksi
asemakaavan laatimisesta päätetään periä voimassaolevan taksan mukainen
maksu 2 000 e. Asemakaava on vaikutukseltaan vähäinen pieni
asemakaavanmuutos ja kaavaluokaltaan XS-kaavahanke.
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 67
Senaatin asema-alueet, Jokela, kaavamuutoshakemus
TUUDno-2020-1265
Valmistelija / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
vilma.karjalainen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Karttaliite KKL 10.6.2020
Kaava- ja kaavamuutoshakemusten käsittely
Jos maanomistaja tekee aloitteen kaavan muuttamisesta tai laatimisesta ja alueen
kaavoittaminen koskee maanomistajan etua, oikeutta ja velvollisuutta sillä tavoin
välittömästi, on hänellä oikeus saada kunnan viranomaisen ratkaisu aloitteeseensa.
Asemakaavoja koskevat hakemukset käsitellään kuntakehityslautakunnassa ja
kunnanhallituksessa. Mikäli hakemuksesta tehdään myönteinen päätös, laaditaan
hakijan ja kunnan välille kaavoituksen käynnistämissopimus, kun hanke on todettu I-
prioriteetin hankkeeksi eli ns. kärkihankkeeksi. Käynnistämissopimuksen
hyväksymisen jälkeen kaavahanke käynnistyy.
Mikäli kuntakehityslautakunta ja kunnanhallitus tekevät kielteisen päätöksen
kaavamuutoshankkeeseen, hakija voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka
käsittelee kunnanhallitus. Tästä kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen
käsittelypäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen - maanomistajan aloitteeseen
annettu kunnan viranomaisen ratkaisu kaavan muuttamisesta tai laatimisesta on
valituskelpoinen ja siitä voidaan tehdä kunnallisvalitus (KHO 4.4.2003 t. 851). Myös
kunnan päätös, jolla maanomistajan aloitteesta vireille tulleen kaavahankkeen
valmistelu on keskeytetty, on valituskelpoinen ja tästäkin voidaan tehdä
kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen (KHO 27.10.2009 t. 2628). Kunnanhallituksen
päätöksestä tulee tehdä ensin oikaisuvaatimus. Sen sijaan kunnan omasta aloitteesta
tehty päätös kaavan muuttamisesta on vain valmistelua eikä tästä päätöksestä voi
valittaa (KHO 2003:16).

Hakemus
Hakemus koskee kiinteistön 858-405-2-544 Pysäköintialue asemakaavamuutosta.
Kiinteistön omistaa Senaatin Asema-alueet Oy. Kiinteistön pinta-ala on 12 380 m².
Maanomistaja hakee asemakaavan muutosta asemakaavassa raideliikenteelle (LR)
varatulle alueelle, koska varausta raideliikenteelle ei enää tarvita. Muutosalueeseen
kuuluu myös yleinen pysäköintialue (LP).
Uudeksi käyttötarkoitukseksi haetaan asuinkerrostalojen korttelialuetta. Tavoitteena
on noin 10 000 -km2 asuinrakentamista. Autopaikat on tarkoitus sijoittaa
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suunnittelualueen radan puoleiselle sivustalle maantasoon. Piha-alueet on tarkoitus
suojata radasta mahdollisesti aiheutuvalta melulta pysäköintikatoksin,
piharakennuksin ja rakennusten massoittelua hyödyntäen.
Nykyiselle LP alueelle voidaan sijoittaa myös nykyinen määrä yleisiä
pysäköintipaikkoja, jos kaavoituksen yhteydessä tehtävän tutkinnan perusteella
katsotaan tarpeelliseksi. Liikenteellisten vaikutusten tasaamiseksi esitetään
kaavoitettavaksi alueen eteläisestä osasta katu, joka mahdollistaisi alueelle
kulkemisen myös etelästä Tehtaantien kautta.

Kaavoitustilanne
Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Jokelan asemanseudun
asemakaava-alueella. Jokelan asemanseudun asemakaava on saanut lainvoiman
vuonna 1987. Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistön pohjoinen osa on
osoitettu LP merkinnällä yleiseksi pysäköintialueeksi. Alue on käytössä
rautatieaseman liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Kiinteistön eteläiset osat on osoitettu LR
merkinnällä raideliikennealueeksi, viereisen rata-alueen tavoin.
Alueen kaavoitusta ohjaa Jokelan osayleiskaava (lainvoima 2008). Osayleiskaavassa on
osoitettu pohjoisosan liityntäpysäköinti LP merkinnällä, ja eteläiset alueet on varattu P
merkinnällä palvelun ja hallinnon alueeksi. Alue on tarkoitus varata yksityisille tai
julkisille palvelutoiminnoille, hallinnolle ja ympäristöön soveltuville työpaikoille.
Osayleiskaavan selostuksen mukaan tonttia voidaan käyttää esimerkiksi julkisiin tai
yksityisiin toimistotyyppisiin työpaikkoihin, oppilaitoksen sijoittamiseen tai kaupallisiin
palveluihin. Aseman lähelle sijoittuva oppilaitos voisi tukeutua Jokelan ja Peltokaaren
palveluihin ja hyödyntää esimerkiksi Jokelan tiilitehtaan tiloja opintoalastaan
riippuen. Kiinteistön radan puoleiselle rajalle on osayleiskaavassa esitetty kevyen
liikenteen reitti, joka palvelee erityisesti rautatieasemalta Peltokaaren suuntaan
kulkevaa liikennettä.
Tuusulan yleiskaava 2040 on valmisteilla, ja tulee voimaan tullessaan korvaamaan
Jokelan osayleiskaavan. Yleiskaava 2040 -ehdotuksessa hakemuksen mukainen
kiinteistö on merkitty AK merkinnällä kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Merkinnällä
osoitetaan asumisen käyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa
sijoittuu kerrostaloihin. Alueelle saa sijoittaa myös tehokkaita pientalokortteleita,
asumiselle tarpeellisia lähipalveluita, virkistysalueita, sekä sellaisia pienimuotoisia
työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin
verrattavia ympäristöhaittoja.
Uudenmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa alue on esitetty tiivistettävänä
alueena. Merkintä on kehittämisperiaatemerkintä, jolla osoitetaan tiivistettävät
taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään
liikennejärjestelmään. Aluetta on maakuntakaavan mukaisesti suunniteltava
joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen taajaman muuta
aluetta tehokkaammin rakennettavana alueena. Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä
on kiinnitettävä huomiota erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja kulttuuriympäristöön,
elinympäristön laatuun, ekologisen verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistysalueiden
riittävyyteen.
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Uusimaa 2050 -maakuntakaava on hyväksymisvaiheessa. Maakuntahallitus on
hyväksynyt kaavakokonaisuuden ja esittää sitä hyväksyttäväksi kesäkuun
maakuntavaltuustolle. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaavan kokonaisuus korvaa nyt
Uudellamaalla voimassa olevat maakuntakaavat (lukuun ottamatta neljännen
vaihemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisua ja Östersundomin alueen
maakuntakaavaa). Kaavassa Jokelan taajaman alue on esitetty taajamatoimintojen
kehittämisvyöhyke-merkinnällä. Taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen
yhdyskuntarakennetta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja
asemanseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä
parantaen. Vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä ja monipuolisena asumisen, työpaikkojen,
palveluiden ja viherrakenteen kokonaisuutena ympäristön erityiset arvot huomioon
ottaen.
Kohdekiinteistön suunnittelun osalta on merkittävää, että Uusimaa 2050 -kaavassa on
osoitettu radan itäpuolelle liityntäpysäköintialue sinisellä kolmiomerkinnällä.
Kohdemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät liityntäpysäköintialueet,
joiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varata riittävät alueet
liityntäpysäköintiin sekä järjestää lyhyet ja turvalliset reitit pysäkeiltä
liityntäpysäköintialueelle sekä pysäkkiparien välille. Liityntäpysäköintiä vastaava
palvelu voidaan liityntäpysäköinnin sijaan toteuttaa kohteessa myös muulla tekniikalla.

Kaavoitussuunnitelma 2020-2024
Valtuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 167 hyväksynyt kaavoitussuunnitelman
vuosille 2020 – 2024. Hakemuksen mukaista kaava-aluetta ei ole merkitty
kaavoitussuunnitelmaan.

Harkinta
Jokelan keskustan tiivistäminen rataan tukeutuen on Tuusulan kuntastrategian
mukaista. Kohdekiinteistö on sijainniltaan erinomainen täydennysrakennuskohde,
jolla on mahdollisuus tukeutua joukkoliikenteeseen, erityisesti välittömässä
läheisyydessä sijaitsevaan rautatieasemaan. Täydennysrakentaminen alueella on
kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja vastaa maakuntakaavan (sekä
voimassa olevan, että Uusimaa 2050-kaavan), Tuusulan yleiskaava 2040-ehdotuksen
sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asettamiin tavoitteisiin.
Asutuksen tiivistäminen Jokelan aseman lähialueilla on kannatettavaa niin
taajamakuvallisesti kuin kestävän kehityksen kannaltakin. Tästä syystä kaavoitus on
perusteltua käynnistää kärkihankkeena. Kaavatyön käynnistyessä suunnittelualueen
tarkoituksenmukaisesta rajauksesta on hyvä neuvotella lähialueen maanomistajien
kanssa ja harkita ko. alueiden sisällyttämistä samaan kaavamuutokseen.
Kaavamuutosta laadittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteellisiin
ratkaisuihin, kuten liityntäpysäköintipaikkojen riittävyyteen (Uusimaa 2050-kaavan
tavoitteet huomioiden) sekä eteläisen uuden ajoyhteyden tutkimiseen. Lisäksi on
huomioitava erityisesti rautatien melu- ja tärinävaikutusten torjuminen sekä Jokelan
identiteetti puutarhakaupunkina.
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Liitteessä esitetään karttaotteet kaavoitusta ohjaavista kaavoista, hakemuksen
mukaisen alueen sijainnista, sekä kaavahakemuksen mukainen alustava
maankäyttöluonnos.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Vilma Karjalainen p. 040 3142017
Ehdotus
Esittelijä: Henna Lindström, vs. kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että
Tuusulan kunta käynnistää asemakaavan laatimisen valmistelun, kun
kaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty. Mikäli suunnittelualuetta on
tarkoituksen mukaista laajentaa, neuvotellaan myös muiden lähialueen
maanomistajien kanssa ko. alueiden sisällyttämisestä samaan asemakaavaan ja
laaditaan tarvittavat kaavoituksen käynnistämissopimukset.
Kaavamuutos on tärkeä kuntastrategian mukainen Jokelan keskustan
täydennysrakentamishanke, joten kaavatyö käynnistetään kärkihankkeena.
Kuntakehityslautakunta päättää lisäksi
että asemakaavan laatimisesta päätetään periä voimassaolevan taksan
mukainen maksu 9 000 e. Asemakaava on vaikutukseltaan merkittävä ja
kaavaluokaltaan vaativa L-kaavahanke.
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Senaatin asema-alueet Oy
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§ 68
Oikaisuvaatimus elinvoimajohtajan päätökseen § 193, 8.5.2020 (TUUDno 2020-1118),
yksinyrittäjäavustus COVID-19
TUUDno-2020-1118
Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Salo
kristiina.salo@tuusula.fi
elinvoimajohtaja
Asiaselostus
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on määritellyt yksinyrittäjän tuen myöntämisen
edellytyksen ehdot. Yksinyrittäjän avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että
yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto
johtuvat koronaepidemiasta. Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että
yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan.
Tukea voidaan myöntää myös uusille yrittäjille. Jos päätoimisella yksinyrittäjällä ei ole
vielä voimassa olevaa YEL-vakuutusta, niin hänen tulee kyetä osoittamaan 20 000
euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus. Tuen kriteerinä on alkuvuoden toteuma,
jonka pitäisi päätyä 20 000€ vuositasolle ilman koronan vaikutusta ja myynnin lasku
pitäisi olla koronan vaikutuksesta 16.3.2020 jälkeen vähintään 30%.
Hakemuksessa ei ollut pyydettyä YEL-numeroa eikä siinä osoitettu 20 000 euron
vuotuista yrittäjätuloa tai laskutusta, joten tukea ei voida myöntää.
Viranhaltijapäätös § 193, 8.5.2020 (TUUDno 2020-1118) on perustunut siihen, että
yrityksen hakemuksessaan toimittamien tietojen perusteella yrityksen alkuvuoden
2020 tulos oli selkeästi kriteerit huomioiden tappiollista.
Liitteenä:
viranhaltijapäätös § 193, 8.5.2020
oikaisuvaatimus
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää
hylätä oikaisuvaatimuksen yllä olevin perustein
pysyttää voimassa elinvoimajohtajan 8.5.2020 § 193 antaman
viranhaltijapäätöksen
katsoa, että oikaisuvaatimus on aiheeton.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
asianosainen
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Valtuusto, § 189,09.12.2019
Kuntakehityslautakunta, § 69, 10.06.2020
§ 69
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
Valmistelija / 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
rakennetun, pahoin sisäilmaongelmaisen toimisto- ja
kokoontumisrakennuksen muutos muuhun käyttöön olisi taloudellisesti järkevää.
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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.
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Kuntakehityslautakunta, § 6,15.01.2020
Kuntakehityslautakunta, § 16,27.02.2020
Kuntakehityslautakunta, § 30,25.03.2020
Kuntakehityslautakunta, § 39,08.04.2020
Kuntakehityslautakunta, § 49,29.04.2020
Kuntakehityslautakunta, § 60,13.05.2020
Kuntakehityslautakunta, § 70, 10.06.2020
§ 70
KKL Ilmoitusasiat 2020
TUUDno-2019-2653
Kuntakehityslautakunta, 15.01.2020, § 6
Kaavoituspäällikön 18.12.2019 tekemä poikkeamispäätös.
Yleiskaavasuunnittelijan 18.12.2019 tekemät suunnittelutarveratkaisupäätökset.
Hallituksen päätökset:
16.12.2019 Yritysalue Rykmentinpuisto III, asemakaava ja asemakaavan
muutosehdotus
Valtuuston päätökset:
9.12.2019 Kaavoitussuunnitelma 2020 - 2024
9.12.2019 Häriskivi, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kuntakehityslautakunta, 27.02.2020, § 16
Kunnanhallitus 3.2.2020:
§ 40 Vastaus HHO:lle Sulan työpaikka-alue I:n kaavasta tehtyyn valitukseen.
Valtuusto 27.1.2020:
§ 3 Eron myöntäminen Marko Härköselle
§ 4 Rakennuskiellon jatkaminen, korttelit 5509 ja 33228
Hyte-lautakunta 21.1.2020
§ 5 Hyrylän liike- ja palvelukeskus, tavoitteiden tarkentaminen
Yleiskaavasuunnittelijan suunnittelutarveratkaisupäätökset, julkipanolista 30.1.2020
Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset, julkipanolista 21.2.2020
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Merkitään tiedoksi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 25.03.2020, § 30
Kunnanhallitus 16.3.2020
§ 91 Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen
hyväksytty
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Merkitään tiedoksi
Päätös
Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Kuntakehityslautakunta, 08.04.2020, § 39
Kunnanhallitus 23.3.2020
§ 108 Kaavoituksen työohjelma hyväkstytty
Kunnahallitus 30.3.2020
§ 129 Pellavamäentien asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos nähtäville
§ 130 Yritysalue Rykmentinpuisto III, asemakaava ja asemakaavan muutos valtuustoon
hyväksyttäväksi
Valtuuston esityslistalla 6.4.2020
- Konduktöörinkujan asemakaavan (3509) muutos hyväksyttävänä
- Högberginhaaran jatke, asemakaavan muutos (3622) hyväksyttävänä
Ehdotus
Esittelijä: Henna Lindström, vs. kaavoituspäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin

Kuntakehityslautakunta, 29.04.2020, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Asko Honkanen
asko.honkanen@tuusula.fi
kuntasuunnittelupäällikkö
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Valtuusto 6.4.2020
§ 28 Konduktöörinkuja, asemakaavan muutos nro 3509 hyväksyminen
§ 29 Högberginhaaran jatke, asemakaavan muutos kaava nro 3622 hyväksyminen
Kunnanhallitus 14.4.2020
§ 138 Tuusulan kehitettävät kiinteistöt, asemakaavan muutos hyväksymisehdotus
valtuustolle
§ 139 Högberginhaaran jatke II, 3623, Kaavan laatimisen valmistelu aloitetaan
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Päätös
Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Kuntakehityslautakunta, 13.05.2020, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Asko Honkanen
asko.honkanen@tuusula.fi
kuntasuunnittelupäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Merkitään tiedoksi
Päätös
Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Kuntakehityslautakunta, 10.06.2020, § 70
Valtuusto 11.5.2020
§ 43 Yritysalue rykmentinpuisto asemakaava III hyväksytty

Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Merkitään tiedoksi
Päätös
Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.
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§ 71
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Elinvoimajohtaja
hankintapäätös:
§ 194 Asuntomessujen 2020 toimisto- ja varastokontit hankinta, 11.05.2020
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 220 Kuntarahaosuuden myöntäminen Tuusulanjärven alueen matkailun strateginen
kehittäminen -hankkeelle, 15.05.2020
Kuntakehitysjohtaja
hankintapäätös:
§ 44 Asuntomessujen WC-tilojen toimittaminen, asentaminen, puhtaanapito ja huolto,
alueen jätehuolto sekä toimisto- ym. tilojen siivous, 08.05.2020
muu päätös:
§ 41 BT Finlandia Oy, rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, Rajalinnan työpaikka-alue,
08.05.2020
§ 46 Kuljetusmestari Oy, määräalan osto kiinteistöstä 858-409-15-86, Häriskivi,
Vaunukangas, 29.05.2020
Maankäyttöpäällikkö
§ 61 kiinteistön vuokraus, Peltokaari, Jokela, 11.05.2020
§ 63 Sorted Oy, yritystontin myynti, 858-409-1-25 (M), Jokela, 15.05.2020
§ 64 kiinteistön vuokraaminen Anttilanranta, Etelä-Tuusula, 18.05.2020
§ 65 Kuljetus R. Stenvall Oy, maa-alueen vuokraaminen kiinteistöstä 858-401-3-368
Vähänummi, Sula, 25.05.2020
§ 66 kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 27.05.2020
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain
92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 72
Muut asiat
Tuusulan yleiskaava 2040 -tilannekatsaus, muutosten esittely, Henna Lindström.
Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuunnitelma, ennakkokekustelu / esittely, Saara
Pölkki (Sweco) ja Katja Gräsbeck

Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös
Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.
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Kunnallisvalitus
§68
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
§65, §66, §67, §69, §70
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

