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Saapuvilla olleet jäsenet
Jukka Keränen, puheenjohtaja
Jorma Laavola, etäyhteys
Kaj Pirhonen
Merja Heikkonen, etäyhteys, saapui 16:27
Reino Vesterinen
Timo Laakso, etäyhteys
Timo Kalpio, saapui 16:25
Muut saapuvilla olleet
Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, sihteeri
Lilli Salmi, etäyhteys, kunnanhallituksen edustaja
Allekirjoitukset

Jukka Keränen
Puheenjohtaja

Marjo-Kaisa Konttinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
12.02.2021

15.02.2021

Kaj Pirhonen

Timo Laakso
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§7
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 (13)

Tuusulan kunta
Vammaisneuvosto

Pöytäkirja
10.02.2021

2/2021

4 (13)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§8
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Timo Laakso ja Kaj
Pirhonen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Laakso ja Kaj Pirhonen.
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§9
Lahelan monitoimikampus, Osallistumis ja arviointisuunnitelma Lahelan monitoimikampus
asemakaava nro 3542,vammaisneuvoston lausunto
TUUDno-2020-2937
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 OAS lausuntopyyntö Lahelan monitoimikampus 3542, vane 10.2.2021
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Lahelan monitoimikampus asemakaava nro
3542, vane 10.2.2021
Perustelut
Kuntakehityslautakunnan ilmoituksella 16.12.2020 on päätetty asettaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelman MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä
vammaisneuvoston lausunnon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä
12.1. - 11.2.2021 ja lausunnot tulee toimittaa 11.2.2021 mennessä.
Tavoitteet
Uuden monitoimikampuksen suunnittelu Lahelanpellon alueella käynnistyy.
Kaavatyössä tutkitaan kunnan maalle sijoittuvan monitoimikampuksen, joka sisältää
yhtenäiskoulun, päiväkodin, esiopetuksen sekä harraste- ja vapaa-ajan toimintaa sekä
siihen liittyvien piha-alueiden sijoittuminen Lahelanpellon alueelle sekä
liikenneyhteydet monitoimikampukselle. Kaavatyö mahdollistaa uuden
palveluverkkosuunnitelman mukaisen koulu- ja päiväkotiverkon toteutumisen.
Suunnittelualue sijoittuu Hyrylän ydinkeskustan länsipuolelle, Lahelanpelto II ja
Hämeentien väliselle alueelle. Etäisyys Hyrylän keskustaan on noin 2 kilometriä
(linnuntietä), nykyisen tieverkoston kautta noin 3 kilometriä. Suunnittelualue on
pääosin rakenta-maton ja käsittää viljelyskäytössä olevia peltoalueita sekä
talousmetsää. Lahelanpellon keskellä sijaitsee muutama talouskeskus ja
asuinpientaloja sekä Tuusulan Seudun Vesilaitoksen vedenottamo. Alustava
suunnittelualue käsittää osaa Lahelanpelto II asuinalu-eesta, mutta pääosin alue on
asemakaavoittamaton. Lahelanpelto II alueen kunnallistekninen- ja katuverkosto on
toteutettu ja asuinrakentaminen on käynnistymässä.
Tuusulan kunnan tavoitteena on osoittaa alueita uudenlaisen oppimisympäristön
mukaisille monitoimikampuksille, taata riittävät virkistysalueet, –reitit ja suojeltavien
arvojen säilyminen sekä tutkia ajoneuvo- ja kevyen liikenteen verkon ratkaisut
suunnittelualueella.
Suunnittelun taustaa
Asemakaavatyö on osa Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaista
kunnan kouluverkon toteuttamista. Lahelan monitoimikampus (aikaisemmin nimetty

Tuusulan kunta
Vammaisneuvosto

Pöytäkirja
10.02.2021

2/2021

6 (13)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Lahelanpelto III) on kaavoitussuunnitelmassa vuosille 2021-2025 merkitty
kaavoituksen kärkihankkeeksi. Kärkihankkeet ovat kaavoja, joiden valmisteluun
panostetaan ensisijaisesti.
Suunnittelualue on suurelta osin rakentamaton. Alueen keskellä on asuinkeskittymä,
talouskeskuksia ja asuinpientaloja. Rakentamaton alue on viljelyksessä olevaa peltoa
ja talousmetsää, osa Tuusulanjoen reuna-aluetta. Tieverkkona alueen rakennetuille
kiinteistöille toimii Lähteentie ja rakentamattomalle alueelle Lahelanorsi. Lähialueella
sijaitsee myös Tuusulan Seudun Vesilaitoksen vedenottamo.
Suunnittelualueen pellot ja metsät ovat kunnan omistuksessa, vedenottamo alue
Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntainliiton omistuksessa. Muilta osin alueet ovat
yksityisessä omistuksessa.
Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta. Kunta valmistelee asemakaavan
perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomistajien
kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Ehdotus
Vammaisneuvosto päättää
antaako se lausuntoa Lahelan monitoimikampuksen arviointi- ja
osallistumissuunnitelmasta.
Päätös
Vammaisneuvosto päätti antaa lausunnon Lahelan
monitoimikampuksen Osallistumis ja arviointisuunnitelma, asemakaava nro 3542,
vammaisneuvoston.
Lahelan monitoimikampus, Osallistumis ja arviointisuunnitelma, asemakaava
nro 3542, vammaisneuvoston lausunto
Lahelan monitoimikampuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lausuessaan
vammaisneuvosto kiinnittää huomiota etenkin alueen liikennejärjestelyjen
turvallisuuteen sekä tilojen yhteiskäyttöön.
Lahelan monitoimikampuksen yhteydessä tulisi kaavassa tarkastella Lahelan
mahdollista laajentumista myös liikennejärjestelyn kautta niin, etteivät liikennemäärät
esimerkiksi Lahelantiellä kasva liian suuriksi.
Monitoimikampuksen liikennejärjestelyjä suunniteltaessa tulee huolehtia, että
kampukseen pääsee kulkemaan hyvin, paitsi omalla autolla myös kävellen ja
pyöräillen. Myös taksilla kulkeminen lähelle rakennuksen sisäänkäyntejä tulee olla
mahdollista. Kevyenliikenteenväylät tulee olla rakennettu niin, että liikkuminen on
sujuvaa ja turvallista. Lisäksi saattoliikenteen määrä ja sen turvallisuuden takaaminen
kampuksen alueella tulee huomioida suunnitelmissa.
Monitoimikampukseen tulee sijoittaa kouluterveydenhuoltopalvelut sekä
mahdollisesti neuvolapalvelut. Myös koulukuraattorille ja psykologille tulee sijoittaa
tilat rakennukseen. Kaavaa tehtäessä tulee varmistaa, että se mahdollistaa
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rakennuksen muuntautumiskykyisyyden. Tällöin rakennuksessa voidaan järjestää
erityistä tilaa hiljaista ja rauhallista työskentelytilaa vaativille lapsille ja nuorille.
Tilojen suunnittelussa on huomioitava myös niiden toimivuus yhteiskäytön
näkökulmasta. Suurten rakennusten tilasuunnittelussa on huolehdittava eri ikäisten ja
erilaisten toimijoiden mahdollisuus tilojen ilta- ja päiväkäyttöön.
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§ 10
Vammaisneuvoston toiminta 2021
TUUDno-2021-264
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Tuusulan Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma
Tuusulan vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella
toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Nimeämispäätöksen mukaisesti
vammaisneuvosto edistää tuusulalaisten vammaisten oikeuksien toteutumista ja
kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia. Tämän mukaisesti
neuvoston tehtävänä on vaikuttaa siihen, että
vammaiset tuntevat itsensä yhdenvertaisiksi.
Vammaisneuvosto antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja ottaa päättäjiin yhteyttä
tuusulalaisten vammaisten aseman ja oikeuksien hyväksi sekä osallistuu vammaisten
kannalta tärkeiden työryhmien työhön ja seuraa vammaisia koskettavia
kehittämishankkeita.
Vammaisneuvostoa pitää kuulla päätöksen kohteena olevissa aiheissa ja asioissa
riittävän varhaisessa vaiheessa.
Vaikuttamistoiminta
Neuvoston vaikuttamistoimenpiteiden painopisteinä ovat vammaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen sekä laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja
terveyspalvelut. Vammaisneuvoston tehtävänä on varmistaa Tuusulassa toimivien
vammaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä niin, että järjestöt voivat jatkossakin
tarjota tuusulalaisille mahdollisuuksia monipuoliseen, yhteisölliseen toimintaan ja
osallistumiseen.
Toiminnan kehittäminen ja omat toimenpiteet
Vammaisneuvosto kehittää omaa toimintaansa. Tässä tarkoituksessa neuvostosta
osallistutaan valtakunnallisille Vammaisneuvostopäiville sekä mahdollisuuksien
mukaan Tuusulan kunnan ja Keusoten järjestämiin koulutus- ja
keskustelutilaisuuksiin.
Neuvosto järjestää joka toinen vuosi yhdessä Järvenpään ja Keravan
vammaisneuvostojen kanssa Keski-Uudenmaan Vammaismessut. Vuonna 2021
Tuusulan vammaisneuvosto on messujen järjestämisvastuussa. Messut siirtyivät
koronan vuoksi syksyltä 2020 pidettäväksi syksyllä 2021. Messut järjestetään
koronaepidemian sallimissa rajoissa.
Yhteistyö muiden neuvostojen kanssa
Vammaisneuvosto osallistuu Tuusulan kunnan kaikille neuvostoilleen järjestämiin
yhteiskokouksiin ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vammaisneuvostojen
yhteiskokouksiin sekä erilaisiin Keusoten koordinoimiin työryhmiin.
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Nykyisen vammaisneuvoston toimintakausi päättyy 31.5.2021.
Ehdotus
Vammaisneuvosto päättää
keskustella vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta
täydentää suunnitelmaa keskustelun pohjalta.
Päätös
Vammaisneuvosto keskusteli vuoden 2021 toiminnasta ja päätti
hyväksyä vuodelle 2021 tehdyn suunnitelman
Tuusulan Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Tuusulan vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen
alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Nimeämispäätöksen
mukaisesti vammaisneuvosto edistää tuusulalaisten vammaisten oikeuksien
toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.
Tämän mukaisesti neuvoston tehtävänä on vaikuttaa siihen, että vammaiset
tuntevat itsensä yhdenvertaisiksi.
Vammaisneuvosto antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja ottaa päättäjiin yhteyttä
tuusulalaisten vammaisten aseman ja oikeuksien hyväksi sekä osallistuu
vammaisten kannalta tärkeiden työryhmien työhön ja seuraa vammaisia
koskettavia kehittämishankkeita. Vammaisneuvostoa pitää kuulla päätöksen
kohteena olevissa aiheissa ja asioissa riittävän varhaisessa vaiheessa.
Vaikuttamistoiminta
Neuvoston vaikuttamistoimenpiteiden painopisteinä ovat vammaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja
terveyspalvelut. Vammaisneuvoston tehtävänä on varmistaa Tuusulassa
toimivien vammaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä niin, että järjestöt voivat
jatkossakin tarjota tuusulalaisille mahdollisuuksia monipuoliseen, yhteisölliseen
toimintaan ja osallistumiseen.
Toiminnan kehittäminen ja omat toimenpiteet
Vammaisneuvosto kehittää omaa toimintaansa. Tässä tarkoituksessa
neuvostosta osallistutaan valtakunnallisille Vammaisneuvostopäiville sekä
mahdollisuuksien mukaan Tuusulan kunnan ja Keusoten järjestämiin koulutus-
ja keskustelutilaisuuksiin.
Neuvosto järjestää joka toinen vuosi yhdessä Järvenpään ja Keravan
vammaisneuvostojen kanssa Keski-Uudenmaan Vammaismessut. Vuonna 2021
Tuusulan vammaisneuvosto on messujen järjestämisvastuussa. Messut siirtyivät
koronan vuoksi syksyltä 2020 pidettäväksi syksyllä 2021. Messut järjestetään
koronaepidemian sallimissa rajoissa.
Lisäksi vammaisneuvosto tekee esteettömyyskartoituksia sekä
esteettömyyskierroksia, joissa tarkastellaan rakennusten että julkisten tilojen
esteettömyyttä.
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Yhteistyö muiden neuvostojen kanssa
Vammaisneuvosto osallistuu Tuusulan kunnan kaikille neuvostoilleen
järjestämiin yhteiskokouksiin ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
vammaisneuvostojen yhteiskokouksiin sekä erilaisiin Keusoten koordinoimiin
työryhmiin.
Nykyisen vammaisneuvoston toimintakausi päättyy 31.5.2021.
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§ 11
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Vammaisneuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Osallistuva budjetointi 2021
Äänestysaika oli 4.–31.1.2021. Äänestysaikana asukkaat antoivat ääniä eri
ehdotuksille yhteensä 24 555 kappaletta. Äänestysprosentti kasvoi viime vuoden
6 prosentista 7,4 %:iin. Äänioikeutettuja olivat kaikki 12 vuotta täyttäneet
tuusulalaiset ja äänestäjiä oli 2455. Käytettävissä olevan 100 000 euron
määrärahan jakavat 28 eri ehdotusta. Toteutettavat ehdotukset jakautuvat koko
kunnan ja alueiden kesken.
Vammaisneuvostoa koskevat kuulumiset hyte-lautakunnasta sekä
kunnanhallituksesta
Päätös
Vammaisneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.
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§ 12
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Opasteet Lilly Kajanus-Blennerin puistoon
Lilly Kajanus-Blennerin puistoon tehdään kaksi opastetta. Toinen opasteista on
leikkipuiston opaste, joka on tarkoitettu asennettavaksi leikkipuiston edustalle. Opaste
on kooltaan 500 mm x 500 mm. Toinen on opaste, jossa kerrotaan Lilly Kajanus-
Blennerin elämästä. Opasteiden on tarkoitus olla mahdollisimman helppolukuisia.
Vammaisneuvostolta pyydetään kommentteja liittyen opasteiden tekstikokoon sekä
muuten niiden esteettömyyteen, Tarkoituksena on, että jatkossa jokaiseen uuteen tai
uusittavaan leikkipuistoon tulisi vastaavanlaiset opasteet.
Ehdotus
Vammaisneuvosto antaa kommentit opasteiden helppolukuisuuteen ja
esteettömyyteen.
Päätös
Vammaisneuvosto kommentoi puistojen opasteita ja kommentit toimitetaan
viherpalveluiden tietoon opasteiden tekoa varten.
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Muutoksenhakukielto
§9
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

