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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Jani Peltonen ja Lilli Salmi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§3
Yleishallinto ja johdon tuki, käyttösuunnitelmat 2021
TUUDno-2021-28
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
talousasiantuntija
Liitteet

1 Yleishallinto ja johdontuki, käyttösuunnitelma 2021, khall 11.1.2021
2 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen käyttösuunnitelma 2021, ympla 8.12.2020,
khall 11.1.2021

Oheismateriaali
1 Investoinnit TA 2021-2025, khall 11.1.2020 oheinen
Valtuusto on 7.12.2020 §132 hyväksynyt talousarvion tulosalueille vuodelle 2021.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, sen jälkeen kun valtuusto on
hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus päättää lautakuntien esityksen pohjalta
käyttösuunnitelmasta. Kunnanviraston johto on suoraan kunnanhallituksen vastuulla,
eikä tältä osin lautakuntakäsittelyä ei suoriteta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet
asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja
tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot
tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan
lisäksi, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen
määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.
Talousarvio on yleishallinto ja johdontuki toimialueen osalta yhteensä
Toimintatuotot

4 248 938 €

Toimintakulut 131 933 124 €
Toimintakate 127 684 186 €
Kuntatoimialaan kuuluvat yhteisten palveluiden, sivistyksen sekä kasvun ja
ympäristön toimialueet. Kuntatoimiala vastaa kunnan operatiivisesta johtamisesta,
kuntatasoisesta edunvalvonnasta sekä erikseen vielä terveyden ja hyvinvoinnin työn
koordinoinnista, osallisuustyöstä sekä viestinnästä. Yleishallinto ja johdontuki
toimialue koostuu kunnanviraston johdosta (ml. palveluostot Keski-uudenmaan sote-
kuntayhtymältä) sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Liitteenä yleishallinto-
ja johdon tuen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä ja hallituksen alaista
toimintaa koskeva investointiohjelma vv. 2021–2025.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
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hyväksyä kuntatoimiala, yleishallinto ja johdontuki palvelualueiden ja
palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
talouden ohjaus
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§4
Yhteiset palvelut, käyttösuunnitelmat 2021
TUUDno-2021-29
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
talousasiantuntija
Liitteet

1 Yhteiset palvelut, käyttösuunnitelma 2021, khall 11.1.2021

Oheismateriaali
1 Investoinnit TA 2021-2025, khall 11.1.2021 oheinen
Valtuusto on 7.12.2020 §132 hyväksynyt talousarvion tulosalueille vuodelle 2021.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, sen jälkeen, kun valtuusto on
hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus päättää lautakuntien esityksen pohjalta
käyttösuunnitelmasta. Kunnanhallituksen vastuulla olevan yhteiset palvelut
toimialueen osalta lautakuntakäsittelyä ei suoriteta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet
asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja
tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot
tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan
lisäksi, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen
määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.
Talousarvio on yhteisten palveluiden osalta yhteensä
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

2 010 118 €
10 780 047 €
8 769 929 €

Yhteisten palveluiden toimialue koostuu neljästä palvelualueesta: Talouden ohjaus,
hallintopalvelut, asiakas- ja henkilöstöpalvelut sekä kehittäminen ja tietohallinto.
Liitteenä palvelualueiden käyttösuunnitelmaehdotukset ja hallituksen alaista
toimintaa koskeva investointiohjelma vv. 2020–2025.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä yhteiset palvelut palvelualueiden ja palveluyksiköiden
käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
talouden ohjaus
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 110,10.12.2020
Kunnanhallitus, § 5, 11.01.2021
§5
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle
2021
TUUDno-2020-2895
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 10.12.2020, § 110
Valmistelijat / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith, Virpi Lehmusvaara, Markus Torvinen, Hannamari Halinen
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, markus.
torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi
talouspäällikkö, sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2021 palveluyksiköt, ksltk 10.12.2020, khall 11.1.2021
2 Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021, ksltk 10.12.2020
3 Strategiset indikaattorit 2021, ksltk 10.12.2020
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle
2021. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun
ja ehdotukseen pohjautuen.
Talousarvio on kasvatus- ja sivistyslautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

13 780 539 €
-93 339 444 €
-79 558 905 €

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että
yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja
tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla,
mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palvelualueet ovat varhaiskasvatus,
oppiminen ja sivistyksen tukipalvelut.
Palvelualueet
Varhaiskasvatus
Oppiminen
Sivistyksen tukipalvelut

tuloarvio
2 767 697
4 949 213
6 063 629

määräraha toimintakate
-27 205 618 -24 437 921
-60 325 888 -55 376 675
-5 807 938
255 691

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kunnallinen
varhaiskasvatus, esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, Tuusulan
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opisto ja taiteen perusopetus, kasvun ja oppimisen tuki, toimialueen hallinto ja
ruokapalvelut.

Palvelualueiden vuositavoitteet, toimenpiteet ja strategiset indikaattorit ovat koko
kuntaa koskevissa liitteissä. Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset
käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 5
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
talousasiantuntija
Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2021 palveluyksiköt, ksltk 10.12.2020, khall 11.1.2021

Oheismateriaali
1 Strategiset indikaattorit 2021, ksltk 10.12.2020, khall 11.1.2021 oheinen
2 Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021, ksltk 10.12.2020, khall 11.1.2021 oheinen
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnn alaisten palvelualueiden
käyttösuunnitelman vuodelle 2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
talouden ohjaus, kasvatus- ja sivistyslautakunta
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 92,10.12.2020
Kunnanhallitus, § 6, 11.01.2021
§6
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat
vuodelle 2021
TUUDno-2020-2896
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 10.12.2020, § 92
Valmistelijat / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith, Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
talouspäällikkö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021, kvltk 10.12.2020
2 Strategiset indikaattorit 2021, kvltk 10.12.2020
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle
2021. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun
ja ehdotukseen pohjautuen.
Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot

1 318 369 €

Toimintakulut

8 868 602 €

Toimintakate

7 550 233 €

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että
yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja
tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla,
mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika.
Palvelualueet tuloarvio määräraha toimintakate
Kulttuuri
313 470 -3 805 752 -3 492 282
Vapaa-aika
1 004 899 -5 062 851 -4 057 952
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja
kulttuuripalvelut, IT-museo, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut,
liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut
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Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueiden vuositavoitteet, toimenpiteet ja strategiset
indikaattorit ovat koko kuntaa koskevissa liitteissä. Palvelualueiden
palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
talousasiantuntija
Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2021 palveluyksiköt, kvltk 10.12.2020, khall 11.1.2021

Oheismateriaali
1 Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021, kvltk 10.12.2020, khall 11.1.2021
2 Strategiset indikaattorit 2021, kvltk 10.12.2020, khall 11.1.2021
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden
käyttösuunnitelman vuodelle 2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
talouden ohjaus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
11.01.2021

1/2021

13 (81)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kuntakehityslautakunta, § 125,16.12.2020
Kunnanhallitus, § 7, 11.01.2021
§7
Kuntakehityslautakunnan alaisten palveluksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen v.
2021
TUUDno-2020-2803
Kuntakehityslautakunta, 16.12.2020, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Rantala
jussi.rantala@tuusula.fi
talous- ja asiakaspalvelupäällikkö
Liitteet

1 KKL käyttösuunnitelma 2021, KKL 16.12.2020
2 Vuositavoitteet ja toimenpiteet 2021 lopullinen, KKL 16.12.2020
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TULOSYKSIKÖIDEN
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN V. 2021
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 kuntatason vuositavoitteet 2021 ja
tulosalueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2021 - 2025. Näiden pohjalle rakentuvat
vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain palveluyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta
osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatuotot 2021
Valtuuston hyväksymä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousarvio
vuodelle 2021 on toimintatuottojen osalta 6 310 214 euroa ollen noin 1,2 milj euroa
suurempi verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Muutos johtuu lähinnä maankäytön
sopimuskorvausten noususta (1,5 milj. euroa), sekä vuonna 2020 pidetyistä
asuntomessuista joiden pysäköinti- ja pääsymaksutulot olivat n. 0,5 milj. euroa.

Toimintakulut 2021
Toimintakulujen osalta talousarviossa varataan 7 906 215 euroa, mikä on noin 1,6 milj.
euroa alle vuoden 2020 talousarvion. Toimintakulujen lasku johtuu pääosin vuonna
2020 pidetyistä asuntomessuista, jotka aiheuttivat merkittäviä kustannuksia vuosina
2019 sekä 2020. Lisäksi edellisinä vuosina aiheutui kertakustannuksia
maakaasuputken siirrosta Rykmentinpuiston alueella.

Liitteet:
-

kuntakehityslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmaesitys
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-

kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan vuositavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot: talous- ja kehityspäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.

Ehdotus
Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää
vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden
2021 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen
mukaisesti.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti
vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden
2021 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen
mukaisesti.

Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
talousasiantuntija
Liitteet

1 KKL käyttösuunnitelma 2021, KKL 16.12.2020, khall 11.1.2021

Oheismateriaali
1 Vuositavoitteet ja toimenpiteet 2021 lopullinen, KKL 16.12.2020, khall 11.1.2021
oheinen
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelman
vuodelle 2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
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talouden ohjaus, kuntakehityslautakunta
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Tekninen lautakunta, § 136,15.12.2020
Kunnanhallitus, § 8, 11.01.2021
§8
Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2021
TUUDno-2020-2802
Tekninen lautakunta, 15.12.2020, § 136
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Rantala
jussi.rantala@tuusula.fi
talous- ja asiakaspalvelupäällikkö
Liitteet

1 Vuositavoitteet ja toimenpiteet 2021 lopullinen, TL 15.12.2020
TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUYKSIKÖIDEN
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN V. 2021
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 kuntatason vuositavoitteet 2021 ja
palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2021 - 2025. Näiden pohjalle rakentuvat
vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain tulosyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta
osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatuotot 2021
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot vuodelle 2021 ovat 24 508
512 euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa suurempi verrattuna vuoden 2020
talousarvioon. Muutos johtuu pääasiassa vuokratuottojen lievästä noususta.

Toimintakulut 2021
Toimintakulut vuoden 2021 talousarviossa ovat 24 926 310 euroa, mikä on noin
0,3 milj. euroa vuoden 2020 talousarviota suurempi.

Liitteet:
-

teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmaesitykset

-

teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuositavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot: talous- ja kehittämispäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.
Ehdotus
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Esittelijä: Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden
2021 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden
mukaisesti.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden
2021 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden
mukaisesti.

Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
talousasiantuntija
Liitteet

1 TL käyttösuunnitelma 2021, khall 11.1.2020 päätöksen mukainen

Oheismateriaali
1 Vuositavoitteet ja toimenpiteet 2021 lopullinen, TL 15.12.2020, khall 11.1.2021
oheinen
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää

---

hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelman
vuodelle 2021.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Jussi Salonen esitti, että
käyttösuunnitelman kohdan "Kunnallistekniikan suunnittelu, tavoitteet v. 2021"
viimeiseksi kohdaksi lisätään:
"Selvitetään liikenneturvallisuushankkeissa kunnallisen kameravalvonnan
aloittaminen vaarallisilla tieosuuksilla." Salosen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
hyväksyä ehdotuksen em. lisäyksellä.
Liitteenä päivitetty käyttösuunnitelma.
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Tiedoksi
talouden ohjaus, tekninen lautakunta
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Kunnanhallitus, § 259,15.06.2020
Kunnanhallitus, § 475,23.11.2020
Kunnanhallitus, § 9, 11.01.2021
§9
Ympäristökeskuksen johtajan virkavaalin vahvistaminen
TUUDno-2020-1126
Kunnanhallitus, 15.06.2020, § 259
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Risto Mansikkamäki on 11.5.2020 päivätyllä kirjallisella ilmoituksella pyytänyt
eläkkeelle siirtymisen johdosta eroa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan
virasta 1.3.2021 lukien. Viimeinen virantoimituspäivä on 28.2.2021. Mansikkamäki jää
vuosilomalle loppuvuodesta 2020.
Tuusulan kunnan hallintosäännön/toimivalta henkilöstöasioissa mukaan
kunnanhallitus myöntää eron ja valitsee palvelualueen johtajana toimivan
ympäristökeskuksen johtajan.
Kelpoisuusvaatimuksiksi ympäristökeskuksen johtajan virkaan ehdotetaan virkaan
soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä hyvää kokemusta johtamistehtävistä ja
kokemusta toimialan asioista. Valinnassa arvostetaan kokemusta palvelujen
johtamisesta ja hyviä yhteistyötaitoja sekä kunnallisen ympäristösuojelun,
ympäristöterveydenhuollon ja kunnallishallinnon tuntemusta.
Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset ja kunnallisesta
viranhaltijasta annetun lain 12§:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset
nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja valittavissa
medioissa elokuussa 2020. Haastatteluryhmään pyydetään edustus myös
ympäristökeskuksen sopijakunnista.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
myöntää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäelle
eron ympäristökeskuksen johtajan virasta 1.3.2021 lukien,
että kelpoisuusvaatimuksina virkaan ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
sekä hyvä kokemus johtamistehtävistä ja kokemus toimialan asioista. Valinnassa
arvostetaan kokemusta palvelujen johtamisesta ja hyviä yhteistyötaitoja sekä
kunnallisen ympäristösuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja kunnallishallinnon
tuntemusta.
julistaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan viran haettavaksi
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julkaista viran haettavaksi julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja kunnan
verkkopalvelujen lisäksi erikseen valittavissa medioissa
valtuuttaa kansliapäällikön päättämään tarkemmin viran haettavaksi
julistamisesta ja hakumenettelystä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 475
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan virka oli julkisesti haettavana ajalla
14.9. - 12.10.2020. Ilmoitus julkaistiin seuraavila verkkosivuilla: www.tuusula.fi
/tyopaikat, www.te-palvelut.fi, www.rekrytointi.com, www.oikotie.fi, www.kuntarekry.fi,
https://www.ilry.fi. Lisäksi Mercuri Urval oy:n konsultit toteuttivat kunnan
toimeksannosta suorahakua. Määräaikaan mennessä saapui 21 hakemusta.
Hakijoiden haastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäiselle
haastattelukierrokselle kutsuttiin kahdeksan hakijaa. Haastattelijoina toimivat
pormestari, Arto Lindberg, kansliapäällikkö Harri Lipasti, vs. henkilöstöjohtaja Juha
Tynjä, ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki ja Mercuri Urval oy:n johtava
konsultti Tomi Arppe.
Haastatteluryhmä kutsui soveltuvuusarviointiin neljä hakijaa. Arvioinnit toteutti viikolla
46 Mercuri Urval Oy / seniorikonsultti Juha Laurila.
Toiseen haastatteluun, joka pidettiin 17.11.2020, kutsuttiin em. neljä hakijaa.
Haastattelijoina toimivat Arto Lindberg, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
varapuheenjohtaja Riitta Harkimo, Harri Lipasti, Juha Tynjä, jäsenkuntin edustajina
Vesa Gummerus, Jarno Moisala, Jouko Lehtonen ja Juhana Hiironen, sekä Mercuri
Urval oy:stä Juha Laurila.
Haastatteluryhmä pättyis ehdottamaan kokouksessaan17.11.2020, että virkaan
valittaisiin FM Leena Sjöblom.
Virkavaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut terveydentilaansa
koskevan todistuksen. Valinnassa noudetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Virantoimitus alkaisi 1.3.2021, eli siitä lukien, kun sen nykyinen hoitaja Risto
Mansikkamäki jää eläkkeelle. Tavoitteena on, että Sjöblom voisi hoitaa virkaa sijaisena
jo ennen 1.3.2021, josta tehdään erillinen viranhaltijapäätös.
Yhteenveto hakijoista, hakemusasiakirjat ja soveltuvuusarvioinnit ovat käytettävissä
kokouksessa.
Lisätiedot: Harri Lipasti, p. 040 314 3003.
Ehdotus
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Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
valita Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan virkaan 1.3.2021 lukien
FM Leena Sjöblomin
että virasta maksettava tehtäväkohtainen palkka on 6.041,84 euroa kuukaudessa
että valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
todeta, että virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan, kun valittu on toimittanut
todistuksen terveydentilastaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 9
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Kunnanhallituksen päätöksestä ei ole säädetyssä ajassa tehty oikaisuvaatimusta, joten
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan virkavaali on saanut lainvoiman.
Leena Sjöblom on toimittanut kuntaan hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan
ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan siten, että virantoimitus toistaiseksi voimassa
olevassa virkasuhteessa alkaa 1.3.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
vahvistaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan virkavaalin
todeta, että Leena Sjöblomin virantoimitus vakinaisessa virkasuhteessa alkaa
1.3.2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sjöblom Leena, henkilöstöpalvelut, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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§ 10
Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, rakennuslakimies, oikaisuvaatimus
TUUDno-2020-2579
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Tynjä
juha.tynja@tuusula.fi
vs. henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, rakennuslakimies, khall 11.1.2021
2 Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 18.11.2020, khall 11.1.2021
3 Vastine kaavailtuihin muutoksiin rakennuslakimiehen toimenkuvaan, khall 11.1.2021
Talousjohtaja Markku Vehmas teki 18.11.2020 § 69 TUUDn-2020-2579 päätöksen
rakennuslakimiehen virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 11.4.2003/304 23§:n mukaan toistaiseksi
voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi
varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan
virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu
perusteltu syy sitä edellyttää.
Ennen päätöstä viranhaltijaa kuultiin 22.10.2020 KVhL:n edellyttämällä tavalla.
Oikaisuvaatimus
Talousjohtajan viranhaltijapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jossa vaaditaan, että
kehityskeskustelulomakkeelle määritelty rakennuslakimiehen tehtävänkuvaus
pysytetään voimassa.
Asian ratkaisu
Perustelut virantoimitusvelvollisuuden muuttamiselle esitettiin viranhaltijalle ennen
kuulemistilaisuutta.
Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan
viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että
viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely
tai muu perusteltu syy sitä edellyttää (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304
23§).
Työnantajalla on oikeus muuttaa viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta laajemmin
kuin mihin työnantajalla olisi oikeus pelkästään normaalin direktio-oikeuden
perusteella. Muutos voi koskea mm. tehtävien sisältöä (lisääminen/vähentäminen) tai
virantoimituksen suorituspaikkaa. Lähtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien
sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin tai että muu
perusteltu syy edellyttää virantoimitusvelvollisuuden muuttamista. Perusteltu syy
arvioidaan kunnan hallinnon tarpeiden perusteilla tapauskohtaisesti.
Yhteisten palveluiden toiminta käynnistyi suunnitellusti vuoden 2019 alussa. Yhteisten
palveluiden toimialue koostuu neljästä palvelualueesta: talouden ohjaus,
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hallintopalvelut, asiakas- ja henkilöstöpalvelut sekä kehittäminen ja tietohallinto.
Tavoitteena on tuottaa parempaa palvelua niin kuntalaisille kuin kunnan sisäisille
asiakkaille. Toiminnan laatua ja tehokkuutta parannetaan keskittämällä tukipalveluita
sekä uudistamalla palveluprosesseja. Tavoitteena on jatkaa avoimemman ja
kehityslähtöisemmän toimintakulttuurin edistämistä arjen tekemisessä. Tavoitteena
on myös uudistaa keskeisiä prosesseja, poistaa pullonkauloja selkeyttää yksiköiden
tehtäväkenttiä ja työnjakoa sekä tarjota parempaa asiakaspalvelua. Samalla pyritään
kehittämään toiminnan laatua ja jatkuvuutta.
Hallintopalveluiden päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä mm.
hoidetaan yleishallinnon tehtäviä ja tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille.
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi palvelutarpeisiin pitää voida
vastata joustavasti. Osana muuttuvaa työympäristöä on palvelualueella tunnistettu
tarve yleislakimiehelle, jonka tehtäväkuvana on oikeudellisen avun joustava
tarjoaminen kunnan kaikille eri toimialueille. Tarve korostuu erityisesti yksikössä
olevien sijaisjärjestelyjen aikana.
Rakennuslakimies Sakari Eskelisen tehtäväkuvaukseen ja
kehityskeskustelulomakkeelle on määritelty rakennuslakimiehen tehtäviksi
kunnanhallituksen lausuntojen koordinointi ja valmistelu, kuntakehityksen ja tekniikan
toimialueen oikeudelliset asiat, vesihuoltoliikelaitoksen oikeudelliset asiat sekä Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen oikeudelliset asiat. Lisäksi
kehityskeskustelulomakkeelle on kirjattu viran tehtäväkuvaukseksi oikeudellisen avun
tarjoaminen kunnan eri toimialueille tarvittaessa.
Kasvun ja ympäristön toimialueen johtoryhmässä on käyty keskustelua, että toiminta
tarvitsee noin 1 henkilötyövuoden verran rakennuslakimiehen palvelua.
Huomionarvoista on, että hankkeissa ja palveluissa hyödynnetään merkittävissä
määrin rakennusalan oikeudellista osaamista myös ulkopuolisista toimijoista, jolla
turvataan erityisosaamista vaativan palvelun nopea saatavuus.
Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisella virantoimitusvelvollisuuden sisältö
muutettiin vastaamaan paremmin kunnan muuttuvan toimintaympäristön asettamiin
haasteisiin, yhteisten palveluiden kehittämiseen ja kehityskeskusteluissa esillä
olleeseen tarpeeseen myös muiden toimialueiden tukemisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi oikaisuvaatimuksen
hylätä Sakari Eskelisen oikaisuvaatimuksen talousjohtajan päätökseen
virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ratkaisuosassa mainituilla perusteilla
pitää voimassa talousjohtajan päätöksen 18.11.2020 § 69 TUUDn-2020-2579
todeten, että päätös on syntynyt asianmukaisesti perusteltuna ja laillisessa
järjestyksessä, eikä päätöksentekijä ole ylittänyt toimivaltaa. Päätös ei ole
myöskään muilta osin lainvastainen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Eskelinen Sakari, talousjohtaja
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 94,10.12.2020
Kunnanhallitus, § 11, 11.01.2021
§ 11
Työläiskotimuseon käyttö ja ylläpito sekä Työläiskotimuseon kannatusyhdistyksen
omistamien rakennusten siirtyminen kunnalle, sopimus
TUUDno-2020-2899
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 10.12.2020, § 94
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Sopimusluonnos Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta, khall 11.1.2021
Tuusulan Työläiskotimuseo toimii Tuusulan kirkkoa vastapäätä olevalla mäellä.
Museon toiminta alkoi vuonna 1981 ja toiminnasta on vastannut
Työläiskotimuseoyhdistys.
Tuusulan kunta on neuvotellut Työläiskotimuseoyhdistys ry:n kanssa sopimuksen
aikaansaamiseksi Työläismuseon käytöstä ja ylläpidosta. Sopimuksessa sovitaan
museokiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta sekä museotoiminnan järjestämisestä.
Tuusulan kunta omistaa museoalueen sekä museo- ja ulkorakennuksen sekä pajan ja
saa sopimuksella haltuunsa myös tontilla sijaitsevan varastorakennuksen ja
taukotuvan. Työläiskotimuseoyhdistys vastaa museotoiminnasta.
Sopimuksen tavoitteena on Työläiskotimuseon toiminnan mahdollistaminen
Tuusulassa. Tavoitteena on museokiinteistön säilyttäminen ja museotoiminnan
kehittäminen yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa.
Sopimusluonnos on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
osaltaan hyväksyä sopimuksen Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä
Työläiskotimuseon kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtymisestä
kunnalle
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sopimuksen
hyväksymistä Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä Työläiskotimuseon
kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtymisestä kunnalle
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
valtuuttaa kulttuuri- ja museotoimenjohtajan allekirjoittamaan ko. sopimuksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 11
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Sopimusluonnos Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta, khall 11.1.2021
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä sopimuksen Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä
Työläiskotimuseon kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten
siirtymisen kunnalle
valtuuttaa kulttuuri- ja museotoimenjohtajan allekirjoittamaan ko. sopimuksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
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§ 12
Ennakkoäänestyspaikat ja laitosäänestys
TUUDno-2020-2331
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Kurtti, Tuula Hyttinen
kirsi.kurtti@tuusula.fi, tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnanlakimies, vs. hallintojohtaja
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso
kotimaassa on 7.– 13.4.2021.
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm:
ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista
kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu,
jokaisessa kunnassa vähintään yksi
sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen
päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.
Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään
koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että
äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä
ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.
Kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Lisäksi
kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa
ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat. Jokaisen
ennakkoäänestyspaikan nimen, käyntiosoitteen ja päivittäisen aukioloajan on käytävä
ilmi kunnanhallituksen päätöksestä.
Kotimaassa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joissa kuka tahansa äänioikeutettu voi
äänestää, ovat kunnanhallituksen päättämät kunnan virastot, postikonttorit ja muut
paikat. Ennakkoäänestyspaikat on sijoitettava sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien
on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Ennakkoäänestystilan on oltava
riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti.
Ennakkoäänestyspaikan on myös oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään
mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti
tulevat. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten
ennakkoäänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. Äänestyspaikalla
mahdollisesti olevat kynnykset ja portaat on varustettava esimerkiksi sellaisella
luiskalla, että sähkökäyttöistä pyörätuolia tai rollaattoria käyttävillä on esteetön pääsy
äänestystilaan.
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Ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina päivinä
ennakkoäänestysajanjaksona, jollei kunnanhallitus erityisistä syistä toisin määrää.
Erityisenä syynä kyseeseen tulee lähinnä kunnan tai kunnan osan vähäiseksi arvioitu
ennakkoäänestäjien määrä.
Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden
kesken. Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri puolille kuntaa,
jotta äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti eri paikkojen kesken, jolloin
suuria ruuhkia ei syntyisi.
Ennakkoäänestystä ei saa toimittaa arkipäivisin ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen eikä
lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen.
Eduskuntavaaleissa 2019 Tuusulan kunnalla oli ennakkoäänestyspaikat Tuusulan
pääkirjastossa, Riihikallion koululla, Kellokosken kirjastossa ja Jokela-
talolla. Kellokosken kirjasto on todennäköisesti menossa vuonna 2021 remonttiin.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoista siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
että yleinen ennakkoäänestys 7.– 13.4.2021 kuntavaaleissa järjestetään Tuusulan
kunnassa seuraavasti:
1. Tuusulan pääkirjasto
Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
Päivittäinen aukioloaika
- ke, to ja pe klo 9-20
- la klo 10-16
- su klo 12-16
- ma ja ti klo 9-20
2. S-Market Tuusula
Hyrylänkatu 6, 04300 Tuusula
Päivittäinen aukioloaika
- ke, to ja pe klo 9-20
- la klo 10-16
- su klo 12-16
- ma ja ti klo 9-20
3. Kellokosken koulu
Koulutie 7, 04500 Tuusula
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Päivittäinen aukioloaika
- ke, to ja pe klo 12-20
- la ja su klo 12-16
- ma ja ti klo 12-20
4. Jokela-talo
Keskustie 20, 05400 Jokela
Päivittäinen aukioloaika
- ke, to ja pe klo 12-20
- la ja su klo 12-16
- ma ja ti klo 12-20
5. Riihikallion koulu
Pellavamäentie 15, 04320 Riihikallio
Päivittäinen aukioloaika
- ke, to ja pe klo 12-20
- la ja su klo 12-16
- ma ja ti klo 12-20
että ennakkoäänestys toimitetaan Jokelan vankilan ja sairaaloiden ja
ympärivuorokautista hoitoa antavien sosiaalihuollon toimintayksiköiden (entisen
terveyskeskussairaalan akuutti jatko- ja kuntoutusosasto ja kotiutus- ja
arviointiyksikkö) lisäksi myös seuraavissa toimintayksiköissä: Mainiokoti Kerttuli,
Hoivakoti Elisabeth ja Eemil, Riihikallion palvelukeskus (Tuusulan kunnan ja Yrjö
& Hanna Oy:n palveluasumisyksiköt), Riihikoto, Valmennuskoti Rykmentti ja
Ykköskoti Lotta, Hoivakoti Isokarhu, VetreaElo Venny sekä Martta Augusta -koti,
Kustaa Aadolf -koti ja Ester Matilda -koti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hallintopalvelusihteeri/toimenpiteet
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§ 13
Vaalipäivän äänestys ja vaalimainonta
TUUDno-2020-2331
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Kurtti, Tuula Hyttinen
kirsi.kurtti@tuusula.fi, tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnanlakimies, vs. hallintojohtaja
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.
Vaalilain 9.3 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä
määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa
äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille
kohtuutonta haittaa.
Valtuusto on päättänyt, että Tuusulan kunnassa on seuraavat 15 äänestysaluetta:
001 Kirkonkylä
002 Rusutjärvi
003 Paijala
004 Tuomala
005 Ruotsinkylä
006 Jokela
007 Vanhakylä
008 Kellokoski läntinen
009 Hyrylä
010 Vaunukangas
011 Riihikallio I
012 Lepola
013 Riihikallio II
014 Hyökkälä
015 Kellokoski itäinen
Lisäksi valtuusto on määrännyt ne henkilöt, joita väestötietojärjestelmässä ei ole
merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuulumaan Kirkonkylän äänestysalueeseen.
Ehdotetut äänestyspaikat ovat samat kuin mm. vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.
Tiedot vaalipäivän äänestyspaikoista on ilmoitettava oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmään viimeistään 29.1.2021 klo 12.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
että kuntavaaleissa vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:
001 Kirkonkylä, Kirkonkylän koulu
002 Rusutjärvi, Rusutjärven koulu
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003 Paijala, Paijalan koulu
004 Tuomala, Tuomalan koulu
005 Ruotsinkylä, Ruotsinkylän koulu
006 Jokela, Jokela-talo
007 Vanhakylä, Vanhankylän koulu
008 Kellokoski läntinen, Kellokosken koulu
009 Hyrylä, Mikkolan koulu
010 Vaunukangas, Vaunukankaan koulu
011 Riihikallio I, Riihikallion koulu
012 Lepola, Lepolan koulu
013 Riihikallio II, Riihikallion koulu
014 Hyökkälä, Hyökkälän koulu
015 Kellokoski itäinen, Kellokosken koulu

---

pyytää sivistyksen toimialuetta ja tilapalvelut -palvelualuetta varaamaan
äänestyshuoneistot vaalitoimitusta varten 18.4.2021 mahdollisuuksien mukaan
koulun ensimmäisestä kerroksesta sellaisesta huonetilasta, johon on erillinen
sisääntulo- ja ulosmenokäytävä sekä mahdollisuus odotustilaan sekä
tarkistuttamaan, että vaalisermit ja -uurnat ovat ehjät
että vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kunnan hallinnassa ja
määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista
eli 31.3.2021 lukien.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Jani Peltonen esitti, että purettavan
hallintorakennuksen edessä oleva vaalimainosteline siirretään keskeisemmälle
paikalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että
selvitetään keskeisempi paikka purettavan hallintorakennuksen edessä olevalle
vaalimainostelineelle.
Tiedoksi
sivistys/Grenfors Satu, Vesa Atso, Huttunen Jari
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Tekninen lautakunta, § 7,23.01.2018
Tekninen lautakunta, § 138,15.12.2020
Kunnanhallitus, § 14, 11.01.2021
§ 14
Pasila–Riihimäki välityskyvyn nostaminen, Kerava, Järvenpää ja Tuusula
TUUDno-2017-677
Tekninen lautakunta, 23.01.2018, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri
Liitteet

1 11.12.2017 Muistutus ratasuunnitelmasta, Hornankallion yksityistien thk
2 27.12.2017 Muistutus lisäraidesuunnitelmasta, Eeva-Liisa Nieminen
3 27.12.2017 Muistutus, Maria ja Pekka Valtonen
4 27.12.2017 Muistutus ratasuunnitelma hankkeeseen, Stonehill´s Stable Oy
5 Lausuntopyyntö, liikennevirasto 13.11.2017
6 Pasila-Riihimäki 2.vaihe RataS muistutusvastineet 17.1.2018
Asiaselostus
Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Pasila-
Riihimäki välityskyvyn nostaminen vaihe 2.
Liikennevirasto on pyytänyt kuntaa asettamaan suunnitelma yleisesti nähtä-väksi 30
päivän ajaksi ja kuuluttamaan nähtävillä olosta sekä muistutusten tekemistavasta
samalla tavalla kuin kunnallisista ilmoituksista.
Liikennevirasto pyytää kuntaa mm.
antamaan kunnan lausunnon suunnitelmasta ja vastineensa suunnitelmasta
tehtyihin muistutuksiin
liittämään lausuntoon muistutuskirjelmät alkuperäisinä
liittämään lausuntoon oikeaksi todistetut otteet suunnitelma-alueen
vahvistetuista tai hyväksytyistä oikeusvaikutteisista kaavoista
Liikennevirasto pyytää, että kuntaa lausunnossaan ilmoittaa:
onko suunnitelman käsittämällä alueella vahvistettu tai hyväksytty oi-
keusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava ja onko kaava yhdenmukainen
ratasuunnitelman kanssa.
sisällyttääkö kunta ratasuunnitelman mukaiset rautatien suoja-alueiden
aiheuttamat rakentamisrajoitukset asemakaavaan.
osallistuuko kunta ratasuunnitelmassa esitettyihin melusuojauskustannuksiin
erikseen sovittavalla osuudella.
toteuttaako kunta ratasuunnitelmassa esitetyt katujärjestelyt K2 Hir-venojantie
sekä K1J ja K2J kevyenliikenteen reitit Tuusulassa samanaikaisesti ratatöiden
kanssa.
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onko kunta valmis luovuttamaan rautatien tekemiseen tarvittavan omistamansa
maa-alueen korvauksetta rautatietarkoituksiin.
suostuuko kunta vastaamaan yksityistienä rakennettavan Y1 Kytö-maantie,
Tuusula ja Järvenpää; Y3 Radanvarsitie, Tuusula ja Järven-pää; Y4J Tyyneläntie
jk+pp, Tuusula; Y5 Hornankalliontie, Tuusula; Y6J Nuppulinna jk+pp, Tuusula; Y7
Apolantie, Tuusula; Y8 Huikontie, Tuusula
ottaako kunta vastatakseen ratasuunnitelmassa esitettyjen jalankulku- tai
pyöräteiden, meluesteiden tontin puoleisten osien, siltojen, pumppaamojen
sekä laitteiden kunnossapidosta.
ottaako kunta vastatakseen rautatiealueella olevan omistamansa va-laistuksen
käyttö- ja kunnossapitokustannuksista sen jälkeen kun Ai-nolan asema,
Järvenpäässä sekä Jokelan asema, Tuusulassa on ra-kentamis- ja parantamistyön
valmistuttua otettu käyttöön.
onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin siltoihin,
meluesteisiin, tukimuureihin tai muihin merkittäviin rakenteisiin.
onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin asema-kaava-
alueella oleviin laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin.
Tuusulan kunta on kuuluttanut ratasuunnitelman nähtävillä pidosta sekä pitänyt
ratasuunnitelmaa yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan 24.11.2017 – 27.12.2017 välisen
ajan Tuusulan Jokelan kirjastossa. Suunnitelmasta on Tuusulan kunnalle toimitettu
neljä muistutusta.
Suunnitelman yleiskuvaus
Ratasuunnitelma sisältää suunnitelman Pasila-Riihimäki rataosuuden välityskyvyn
nostamisen 2. vaiheen toimenpiteistä. Pasila-Riihimäki –rataosuus on nykyisin
Helsingin ja Keravan välillä neliraiteinen ja siitä eteenpäin pääosin kaksiraiteinen.
Pasila-Riihimäki rataosuuden 1. vaiheeseen sisältyy lähinnä liikennepaikkojen
parantamista sekä Ainolan ja Purolan välinen lisäraide nykyisten raiteiden
länsipuolelle.2. vaiheessa on tarkoitus toteuttaa varsinaiset lisäraideosuudet siten,
että Keravan ja Jokelan välille muodostuu yhtenäinen noin 20 km pituinen
neliraiteinen osuus.
Toiseen vaiheeseen sisältyy kahden lisäraiteen rakentaminen väleille Kytömaa–Ainola
ja Purola–Jokela, yhden lisäraiteen rakentaminen Kytömaan kohdalle pääradalta
Lahden oikoradalle sekä yhden lisäraiteen rakentaminen Hyvinkää – Riihimäki välille.
Kytömaan ja Ainolan välille sekä Purolan ja Nuppulinnan välille on suunniteltu uudet
raiteet nykyisten raiteiden molemmille puolille. Nuppulinnasta Jokelaan molemmat
uudet raiteet tulevat nykyisten raiteiden itäpuolelle. Hyvinkään ja Riihimäen välillä uusi
raide sijoittuu pääradan länsipuolelle. Hyvinkään lisäraide suunnitellaan tässä
vaiheessa toteutettavaksi ns. tasovaihtoehtona, jossa siirtyminen läntiseltä uudelta
lisäraiteelta itäpuolelle tapahtuu vaihdeyhteyksien kautta. Lisäraiteen suunnittelussa
huomioidaan mahdollisuus toteuttaa eritasovaihtoehto, jossa tavaraliikenne vaihtaa
läntiseltä raiteelta itäisimmälle raiteelle nykyisten raiteiden yli sillalla.
Uusien raiteiden rakentamisen seurauksena myös suunnittelualueella oleviin
liikennepaikkoihin tulee muutoksia. Ainolassa molemmat laiturit ja Jokelassa radan
itäpuoleinen laituri uusitaan nykyisten laitureiden jäädessä rakennettavien raiteiden
alle. Ainolan laitureita siirretään lisäksi noin 350 m etelään. Myös asema-alueiden
kulkuyhteydet uusitaan palvelemaan laitureiden muuttuneita sijainteja. Purolassa ja
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Nuppulinnassa uusien raiteiden alle jääviä laitureita ei korvata, sillä liikennöitsijä on
päättänyt junapysähdysten lopettamisesta kyseisillä asemilla.
Lisäraiteiden ja asemien lisäksi suunnittelutehtävään on sisältynyt kaikkien nykyisten
siltapaikkojen suunnittelu uusien lisäraiteiden tarpeiden mukaan joko uusia siltoja
rakentamalla tai nykyisiä leventämällä. Suunnitteluun on kuulunut myös yksi
kokonaan uusi siltapaikkaa Ainolan siirtyvälle asemalle. Tämän lisäksi
ratasuunnitelmaan on kuulunut huoltoteiden ja kulkuyhteyksien suunnittelu,
ympäristösuunnittelu, pohjanvahvistussuunnittelu, ympäristövaikutusten selvitys,
hankearviointi sekä erillisinä toimeksiantoina laaditut sähkö- ja turvalaitesuunnittelu
sekä uusiomaankäyttö -selvitys.
Vaiheen 2 kustannusarvio on 232 M€. Kustannusarvio on laadittu MAKU –indeksin
hintatasossa 110,6 (2010=100), (09/2017).
Lausunto
Suunnitelman mukaisilla kilometripaalulukemilla 31+925 - 33+305 suunnitelma
sijoittuu Tuusulaan, Ristikydön alueelle. Tämän rataosuuden vaikutusalueella on
voimassa Tuomalan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty Tuusulan
kunnanvaltuustossa 16.10.2000. Osayleiskaavan määräyksissä todetaan mm., että LR-
1 merkinnällä osoitetulle rautatieliikenteen alueelle uudet raiteet/ratalinjat tulee
suunnitella ja toteuttaa siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän
ympäristöhäiriötä ja kulttuurimaisema säilyy. Rata-alueeseen päättyvä yksityistie
kohdassa noin 32+160 on osayleiskaavassa merkitty historialliseksi tieksi, jolla on
kulttuurihistoriallista merkitystä maiseman ja kyläkuvan kannalta. Aluetta
kehitettäessä on turvattava tien ja sen ympäristön luonteen säilyminen. Muutoin
ratasuunnitelma on yhdenmukainen ratasuunnitelman kanssa.
Suunnitelman jaksolla paaluvälillä noin 41+320 – 46+450 on voimassa Ruskela –
Vanhakylä – Ritasjärvi oikeusvaikutteinen osayleiskaava, josta ympäristökeskus on
tehnyt vahvistamispäätöksen 20.10.2000. Ratasuunnitelma on yhdenmukainen
osayleiskaavan kanssa.
Suunnitelma paaluvälille noin 46+450 – 46+475 sijoittuvat Peltokaaren asemakaava-
alueeseen sisältyvä Huikon alikulku, jonka kautta Peltokaaren puistotie – katu yhdistyy
Jokelantiehen (mt 1421) ja Palojoen ylittävä silta. Peltokaaren asemakaava on tullut
voimaan 4.1.2012. Ratasuunnitelmassa ei ole esitetty Huikon eikä Palojoen silloille
melusuojausta, jotka edellytetään asemakaavassa. Muutoin ratasuunnitelma on tässä
kohdassa yhdenmukainen asemakaavan kanssa.
Suunnitelma paaluvälille noin 46+475 – 47+315 on voimassa Jokelan osayleiskaava,
joka on tullut voimaan 11.6.2008. Ratasuunnitelma on yhdenmukainen osayleiskaavan
kanssa.
Suunnitelman paaluväli noin 47+315 – 47+432 sisältyy jälleen Peltokaaren
asemakaava-alueeseen. Ratasuunnitelma on asemakaavan mukainen muutoin, mutta
asemakaavassa esitettyä Blennerintien katuyhteyttä radan ali ei ole toteutettu eikä
sitä ole esitetty ratasuunnitelmassa. Ratasuunnitelma tulee laatia siten, että
asemakaavan mukainen Blennerintien alikulkuyhteys on toteutettavissa, tarvittaessa
lisäraiteiden toteuttamisen jälkeenkin.
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Suunnitelman paaluväli noin 47+432 – 48+748 sisältyy Jokelan asemakaava-alueeseen.
Asemakaava on tullut voimaan 17.11.1985. Ratasuunnitelma on pääosin
yhdenmukainen asemakaavan kanssa. Suunnitelman paaluvälin noin 47+900 –
48+000 kohdalla radan itäpuolella on esitetty Jokelan aseman itäinen LP-alue
(pysäköintialue) ja sen mahdollinen laajennus etelän suuntaan nykyiselle LR-alueelle.
Tältä osin ratasuunnitelma sijoittuu Jokelan asemanseutu –asemakaavan alueelle.
Tämä asemakaava on tullut voimaan 30.9.1987. Suunnitelma ei LP-alueen
laajennuksen osalta ole em. asemakaavan mukainen. Alueella on asemakaavan
muutostarpeita maanomistajan suunnitellessa alueen tulevaa käyttöä .
Suunnitelman paaluväli noin 48+748 – 49+200 sisältyy Kolsan asemakaava-alueeseen.
Asemakaava on tullut voimaan 15.12.1981. Ratasuunnitelma on yhdenmukainen
asemakaavan kanssa.
Suunnitelman paaluväli noin 49+200 – 49+600 (suunnitelman pohjoisraja Tuusulassa)
sisältyy Jokelan rakennuskaava-alueeseen. Kaava on tullut voimaan 15.12.1970.
Ratasuunnitelma on yhdenmukainen asemakaavan kanssa.
Kunta sisällyttää ratasuunnitelman mukaiset rautatien suoja-alueiden aiheuttamat
rakentamisrajoitukset tuleviin asemakaavoihin.
Ratasuunnitelmassa esitetyistä melusuojauksista ja niiden kustannuksista kunta
toteaa seuraavaa:
Ratasuunnitelmassa on esitetty Tuusulan alueelle sijoittuva melueste; este
numero ME19, joka on noin 430 metriä pitkä melukaide suunnitelma-alueen
pohjoispäässä Jokelassa. ME19 sijoittuu radan länsipuolelle ja se suojaa
Kuusistontien ja Tammistontien alueiden asutusta ratamelulta. ME19 sijoittuu
läntisimmän raiteen viereen. Melukaiteen kustannusarvio on noin 0,51 M€.
Suunnitelma-aineisto ei sisällä ehdotusta kunnan mahdollisesta
melusuojauskustannuksista. Kunta ei osallistu meluesteen
toteuttamiskustannuksiin.
Ratasuunnitelman ympäristömeluselvityksessä on todettu, että meluntorjunnan
kustannustehokkuuden nimissä yksittäisille asuinrakennuksille, joiden
julkisivuun kohdistuu yli 60 dB yöaikainen keskiäänitaso on esitetty
toteutettavan julkisivun ääneneristävyyttä parantavia toimenpiteitä.
Kunta toteaa, että nämä toimenpiteet tulee toteuttaa hankkeen rakentamisen
yhteydessä. Kunta ei osallistu toimenpiteiden toteuttamiskustannuksiin.
Ratasuunnitelmassa on esitetty muutos Jokelassa Peltokaaren puistotien jatkeena
olevaan Huikon alikulkulkuun (suunnitelmassa K2 Hirvenojantie). Ratasillan
leventäminen edellyttää radan alittavan kadun tasauksen laskemista. Tuusulan kunta
ehdottaa, että hankkeesta johtuvien K2 Hirvenojantien katurakenteiden kustannukset
jaetaan Liikenneviraston ja Tuusulan kunnan välillä 75%/25%.
Ratasuunnitelmassa esitetään myös Jokelan aseman itäpuolelle uusi kevyen liikenteen
väylä K1J Asemapolku. K1J sijoittuu asemakaavassa LP ja LR -merkinnöillä olevien
kiinteistöjen alueille. Kiinteistöt eivät ole nykyisin kunnan omistuksessa. Tuusulan
kunta ei toteuta K1J -väylää ratasuunnitelmassa esitetyllä tavalla LR –
asemakaavamerkinnällä olevalle tontille. LR-tontin maankäyttösuunnitelman
yhteydessä tulee tehdä oma kevyen liikenteen väylän tarkastelu tässä kohdassa.
Jokelan aseman itäistä LP-aluetta (ratasuunnitelmassa LP1) reunustavalta osuudelta
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kunta esittää, että väylän toteuttamiskustannus jaetaan Liikenneviraston ja Tuusulan
kunnan välillä 75%/25%.
Ratasuunnitelmassa esitetään myös kevyen liikenteen väylä K2J, joka käytännössä on
muutos Jokelan aseman itäpuolella, Asemakujan jatkeena olevaan, Asemapolun
alikulkuun johtavaan kevyen liikenteen väylään. Väylä on asemakaavan mukainen ja
se sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle. Tuusulan kunta esittää, että
väylämuutoksen toteuttamiskustannus jaetaan Liikenneviraston ja Tuusulan kunnan
välillä 75%/25%.
Kunnan omistamaa maata, jolle suunnitelmassa esitetään rakentamistoimenpiteitä tai
rata-alueen laajentamista on:
Ristikydön alueelle, oikoradan ja pääradan liittymispisteessä
Välikallion alueella Nuppulinnan eteläpuolella
Metsämaa –nimisellä tilalla Jokelantien itäpuolelle, Nuppulinnantien eteläpuolella
Hirvenojantie –nimisellä tilalla Huikontien varressa Huikontien alikulun
kaakkoispuolella
Kunta on valmis luovuttamaan rautatien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-
alueen korvauksessa rautatietarkoituksiin.
Ratasuunnitelma sisältää yksityistiejärjestelyjä, joista kunta toteaa seuraavaa:
Y1 Kytömaantie: Tuusulan kunta suostuu vastaamaan rakennettavan tien
ylläpidosta ja kunnossapidosta Tuusulan alueella olevan tieosuuden osalta.
Y3 Taka-Hornantie: Järvenpään ja Tuusulan rajalla Taka-Hornantien muuttuva
tieosuus siirtyy siten, että siitä jää lyhyt osuus Tuusulan kunnan puolelle. Kunta
katsoo, ettei kunta ota osuutta ylläpitoonsa ja kunnossapitoonsa. Kunta tukee
Taka-Hornantien tiekuntaa yksityistieavustuksen kautta.
Y4J Tyyneläntie: Tyyneläntien muuttuva tieosuus siirtyy suunnitelman mukaan
siten, että tiestä lyhyt osuus tulee Tuusulan kunnan puolelle. Kunta katsoo, ettei
kunta ota osuutta ylläpitoonsa ja kunnossapitoonsa. Kunta tukee Tyyneläntien
tiekuntaa yksityistieavustuksen kautta.
Y5 Hornankalliontie: Kunta katsoo, ettei kunta ota ratasuunnitelman mukaisesti
muuttuvaa yksityistieosuutta ylläpitoonsa ja kunnossapitoonsa. Kunta tukee
Hornankalliontien tiekuntaa yksityistieavustuksen kautta.
Y6J Nuppulinna jk+pp: Tuusulan kunta suostuu vastaamaan muutettavan kevyen
liikenteen väylän ylläpidosta ja kunnossapidosta.
Y7 Apolantie: Kunta katsoo, ettei kunta ota ratasuunnitelman mukaisesti
muuttuvaa yksityistieosuutta ylläpitoonsa ja kunnossapitoonsa. Kunta tukee
Apolantien tiekuntaa yksityistieavustuksen kautta.
Y8 Huikontie: Kunta katsoo, ettei kunta ota ratasuunnitelman mukaisesti
muuttuvaa yksityistieosuutta ylläpitoonsa ja kunnossapitoonsa. Kunta tukee
Huikontien tiekuntaa yksityistieavustuksen kautta.
Ratasuunnitelmassa esittyjen jalankulku- ja pyöräteiden, meluesteiden, siltojen,
pumppaamojen ja laitteiden kunnossapidosta kunta toteaa seuraavaa:
Nuppulinnan alikulun hulevesipumppaamo: Kunta ei ota nykyistä
hulevesipumppaamoa kunnossapitoonsa
Suoja-aita osuudella paalut noin 45+700 – 46+030 radan itäpuolella Huikontien
uuden linjauksen kohdalla: Kunta ei ota aitaa kunnossapitoonsa.
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Suoja-aita osuudella paalut noin 47+620 – 47+770 radan länsipuolella Jokelan
aseman tuntumassa: Kunta ei ota aitaa kunnossapitoonsa.
K1J Asemanpolku: Kunta ei ota kevyen liikenteen väylää kunnossapitoonsa
väylän suunnitelman mukaisessa laajuudessa
Melueste Jokelantien (mt 1421) maantiesillalla Ridasjärventien (mt 1403) yli:
Kunta ei ota meluestettä kunnossapitoonsa
Suoja-aidat osuudella paalut noin 48+090 – 48+180: Kunta ei ota aitoja
kunnossapitoonsa
Suoja-aita osuudella paalut noin 48+225 – 49+190: Kunta ei ota suoja-aitaa
kunnossapitoonsa
Melukaide osuudella paalut noin 49+200 - 49+840. Kunta ei ota melukaidetta
kunnossapitoonsa.
Asuinrakennusten julkisivujen melusuojaukset: kunta ei osallistu
melusuojausjärjestelyjä kunnossapitoonsa
Kunta ei ota kunnossapitoonsa yksilöimättömiä ratasuunnitelmassa esitettyjä
laitteita tai rakenteita.
Kunta ottaa vastatakseen rata-alueella olevan kunnan omistaman valaistuksen käyttö-
ja kunnossapitokustannukset sen jälkeen kun Ainolan asema Järvenpäässä sekä
Jokelan asema Tuusulassa on rakentamis- ja parantamistyön valmistuttua otettu
käyttöön.
Ratasuunnitelmassa esitettyihin siltoihin, meluesteisiin, tukimuureihin tai muihin
merkittäviin rakenteisiin liittyen kunta toteaa seuraavaa:
Ratasuunnitelmaa on täydennettävä Purolan aseman sekä Nuppulinnan aseman
nykyiset, poistuvat laiturit korvaavalla suunnitelmalla. Liikennevirasto on
toimittanut kuntaan kirjeen Purolan seisake Pasila-Riihimäki 2. vaiheessa (LIVI
/7594/02.01.00/2016), jonka perusteella kunta katsoo, että mahdollisuus
laitureiden ja niille kulkemiseen tarvittavien yhteyksien toteuttamiseen voidaan
varmistaa, vain jos laitureista esitetään ratasuunnitelmavaiheessa muihin
ratasuunnitelman järjestelyihin sovitettu suunnitelma.
Huikon alikulkusiltaan ja Palojoen rautatiesiltaan tulee lisätä melukaiteet siten,
että junaliikenteen melu vaimenee radan itäpuolella rakentuvan Peltokaaren
asuinalueen suuntaan vähintään Peltokaaren asemakaavassa esitetyn
vaatimuksen mukaisesti.
Kunta päättää Blennerintien toteuttamisesta Jokelassa sekä laatii tarvittavan
suunnitelman kadusta ja ratasillasta. Mikäli Blennerintie päätetään toteuttaa,
sen suunnitelmat tulee sovittaa lisäraidesuunnitelmaan radan
rakennussuunnitelmavaiheessa
Ratasuunnitelmaan sisältyviin asemakaava-alueella oleviin laskuoja-alueisiin tai
laskujohtoihin kunta toteaa seuraavaa:
ei huomautettavaa.
Liitteet:
Liikennevirasto 13.11.2017 lausuntopyyntö, Pasila-Riihimäki vaihe 2,
ratasuunnitelma
Hornankallion yksityistie tiehoitokunta/Juhana Koski, muistutus
ratasuunnitelmasta 11.12.12017
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Maria ja Pekka Valtonen, muistutus ratasuunnitelmasta 27.12.2017
Eeva-Liisa Nieminen, muistutus ratasuunnitelmasta 27.12.2017
Stonehill's Stable Oy, muistutus ratasuunnitelmasta 27.12.2017
Tuusulan kunnan muistutusvastineet
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää, että
kunta antaa ratasuunnitelmasta kuvaustekstiin sisällytetyn lausunnon
kunta antaa ratasuunnitelmasta tehtyihin muistutuksiin liitteenä olevat vastineet
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso poistui klo 17.57 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tekninen lautakunta, 15.12.2020, § 138
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
liikenneinsinööri
Liitteet

1 20.10.2020_Ratasuunnitelman_Hyväksymisehdotus Psl_Rii_2_ RaS, TL 15.12.2020
2 2020_12_10_Pasila-Riihimäki_2.vaihe_RataS_muistutusvastineet. TL 15.12.2020
3 Ratasuunnitelma_yleiskartta_2_vaihe, TL 15.12.2020
Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen Pasila-Riihimäki liikenteen
välityskyvyn nostaminen vaihe 2 ratasuunnitelma, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää,
Hausjärvi, Riihimäki.
Väylävirasto on kuuluttanut ratasuunnitelman ratalain 22 §:n 2 momentin sekä
hallintolain 62 a §:n nojalla. Kuulutus on julkaistu 3.11.2020, Väyläviraston
verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Suunnitelma on ollut nähtävillä 30
päivän ajan.
Ratasuunnitelmassa on esitetty aikaisemmin nähtävillä olleeseen ratasuunnitelmaan
(v.2017) tarkennuksia siitä, millä meluntorjuntatoimilla ja kustannuksilla
meluntorjunnalle asetetut tavoitteet voidaan hankkeessa saavuttaa.
Väylävirasto pyytää Järvenpään, Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkeja sekä Tuusulan
että Hausjärven kuntia
antamaan lausuntonsa nähtävillä olevasta suunnitelmasta ja vastineensa
suunnitelmasta tehtyihin muistutuksiin
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tarkistamaan, että ajantasaiset kaavat ja kaavamääräykset sisältyvät nähtäville
asetettavaan suunnitelma-aineistoon ja hyväksymisehdotuksessa luetellut
kaavat ja niiden tiedot ovat oikeat. Tarvittaessa kuntaa pyydetään täydentämään
kaavojen tiedot lausunnossaan.
toimittamaan sähköisesti ne ratasuunnitelman käsittämälle alueelle vahvistetut
tai hyväksytyt oikeusvaikutteiset kaavat, jotka eivät ole nähtävillä olevassa
suunnitelma-aineistossa. Kaavat kaavamääräyksineen tulee toimittaa jokaisesta
kaavasta erikseen, pelkkä kaavayhdistelmä ei ole riittävä.
Väylävirasto pyytää, että kunnat lausunnoissaan ilmoittavat:
Kunnan toimesta tehdyt vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet
(aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville
asettaminen - toteutustavat ja -ajankohdat)
Toteuttaako laadittu suunnitelma (valtakunnallisen ja) alueellisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumista kunnan alueella.
Kunnan lausunnonannon ajankohtaa vastaava kaavatilanne vahvistettujen ja
hyväksyttyjen oikeusvaikutteisten yleiskaavojen, asemakaavojen ja ranta-
asemakaavojen osalta, sekä ovatko kaavat yhdenmukaisia ratasuunnitelman
kanssa. Jos kaavoitustilanteessa on tapahtunut muutoksia nähtäville
asetettavasta suunnitelmassa kuvatusta, pyydetään kuntaa yksilöimään
muuttuneet kaavat lausunnossaan.
Sisällyttääkö kunta ratasuunnitelman mukaiset rautatien suoja- ja
näkemäalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset asemakaavaan
Toteuttaako kunta ratasuunnitelmassa esitetyt katujärjestelyt K2 Hirvenojantie,
Tuusulassa sekä K1J ja K2J kevyenliikenteen reitit, Tuusulassa samanaikaisesti
ratatöiden kanssa?
Onko kunta valmis luovuttamaan rautatien tekemiseen tarvittavan omistamansa
maa-alueen korvauksetta rautatie tarkoituksiin?
Suostuuko kunta vastaamaan yksityistienä rakennettavan Y3 Radanvarsitie,
Tuusula ja Järvenpää; Y4J Tyyneläntie jk+pp, Tuusula; Y5 Hornankalliontie,
Tuusula; Y6J Nuppulinna jk+pp, Tuusula; Y7 Apolantie, Tuusula; Y8 Huikontie
Tuusula; Y9 Radanvarsitie, Hyvinkää ja Hausjärvi sekä Y10 Monninlinja, Hausjärvi
teiden yllä- ja kunnossapidosta?
Ottaako kunta vastatakseen ratasuunnitelmassa esitettyjen jalankulku- ja
pyöräteiden K1J ja K2J, Tuusulassa kunnossapidon?
Suostuuko kunta vastaamaan rautatiealueella olevien istutusten
kunnossapidosta sen jälkeen, kun Jokelan asema, Tuusulassa on rakentamis- tai
parantamistyön valmistuttua otettu käyttöön?
Ottaako kunta vastatakseen rautatiealueella olevan omistamansa valaistuksen
käyttö ja kunnossapitokustannukset sen jälkeen, kun Jokelan asema, Tuusulassa
on rakentamis- tai parantamistyön valmistuttua otettu käyttöön?
Ottaako kunta vastatakseen valtion toimesta rakennettavan tievalaistuksen
käyttö- ja kunnossapitokustannukset sen jälkeen, kun rautatie on rakentamis- tai
parantamistyön valmistuttua otettu käyttöön?
Onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin siltoihin,
meluesteisiin, tukimuureihin tai muihin merkittäviin rakenteisiin?
Onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin asemakaava-
alueella oleviin laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin?
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Onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin rautatien
rakentamisen ajaksi varattavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön?
Kuntaa pyydetään toimittamaan lausunto ja sen liitteet Väylävirastoon 31.12.2020
mennessä. Aikatauluun on varmuuden vuoksi pyydetty lisäaikaa siten, että lausunto
voidaan toimittaa Väylävirastolle 19.2.2021 mennessä.
LAUSUNTO
Kunnan toimesta tehdyt vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet
(aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville
asettaminen - toteutustavat ja -ajankohdat)
Tuusulan kunta on ilmoittanut ja kuuluttanut hankkeesta Väyläviraston ohjeistamalla
tavalla. Suunnittelun uudelleenaloituksesta ja maastotutkimuksista on kuulutettu
kunnan internetsivuilla Kuulutukset -osiossa 19.2.2020 julkaistulla kuulutuksella.
Kuulutus on ollut nähtävillä 19.2.2020- 11.3.2020. Kuulutus suunnitelman nähtävillä
olosta on ollut esillä kunnan internetsivujen Kuulutukset -osiossa 3.11.2020-3.12.2020.

Toteuttaako laadittu suunnitelma (valtakunnallisen ja) alueellisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumista kunnan alueella.
Suunnitelma toteuttaa joukkoliikenteen kehittämistavoitetta sekä valtakunnallisella
että alueellisella tasolla. Käsiteltävänä olevan ratasuunnitelman valmistuminen on
edellytys Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimuksessa 2020-2031 toimenpiteenä
olevalle pääradan Pasila-Riihimäki 2. vaiheen toteutukselle.
Kunnan lausunnonannon ajankohtaa vastaava kaavatilanne vahvistettujen ja
hyväksyttyjen oikeusvaikutteisten yleiskaavojen, asemakaavojen ja ranta-
asemakaavojen osalta, sekä ovatko kaavat yhdenmukaisia ratasuunnitelman
kanssa. Jos kaavoitustilanteessa on tapahtunut muutoksia nähtäville
asetettavasta suunnitelmassa kuvatusta, pyydetään kuntaa yksilöimään
muuttuneet kaavat lausunnossaan.
Tuusulan kunnasta on toimitettu pohjakartta-aineisto sekä ajantasa-asemakaava-
aineisto suunnittelukonsultille 17.8.2020.
Suunnitteluaikana Jokelan osalta uusimpana kaavana on tullut 12.8.2020 voimaan
Uunimiehenpuistoa koskeva asemakaava. Kaava sijoittuu noin 300 metrin etäisyydelle
ratakäytävästä Kolsantien varteen. Kaava-alue ei näy ratasuunnitelmakartoilla.
Muutoin Jokelan alueen asemakaavojen tilanne suhteessa ratasuunnitelmaan on
kuvattu seuraavassa.
Purola-Hyvinkää suunnassa asemakaava-alue alkaa nykyisin Hirvenojantien ja radan
risteyspisteestä, josta alkaen Peltokaaren asemakaava sijoittuu rata-alueen
itäpuolelle. Peltokaaren asemakaava kattaa rata-alueen Hirvenojantien alikulun
kohdalla sekä Blennerintien alikulun kohdalla. Ratasuunnitelma on yhdenmukainen
Peltokaaren asemakaavan kanssa.
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Peltokaaren asemakaava-alueen luoteispuolella rata-alueen itäpuolelle sijoittuu
Tulitikun asemakaava-alue. Kaava kattaa kohdallaan rata-alueen (LR) noin paaluvälillä
47+320 - 47+615.. Ratasuunnitelma on asemakaavan mukainen.
Jokelan asema niminen asemakaava kattaa rata-alueen sekä sitä ympäröiviä alueita
noin ratasuunnitelman paalulta 47+615 luoteeseen noin paalulle 48+750.
Ratasuunnitelma on asemakaavan mukainen.
Jokela niminen rakennuskaava kattaa rata-alueen länsireunan noin paalulta 47+823
paalulle 47+975. Kaava kattaa rata-alueen itäreunan osuudella noin 48+094 - 48+186.
Kaava kattaa rata-alueeseen rajautuvat vierialueet radan itäpuolella osuuksilla noin
48+200 - 48+230 sekä osuudella noin 48+490 - 49+060. Kaava kattaa rata-alueen
osuudella noin 49+200 - 49+600 (suunnitelma-alueen raja). Ratasuunnitelma on
kaavan mukainen.
Jokelan rakennuskaavan muutos niminen kaava rajautuu rata-alueeseen radan
itäpuolella osuudella noin 48+225 - 48+490. Ratasuunnitelma on kaavan mukainen.
Kolsan rakennuskaavan muutos ja laajennus niminen kaava kattaa rata-alueen
osuudella noin 48+748 - 49+200. Ratasuunnitelma on asemakaavan mukainen.
Sisällyttääkö kunta ratasuunnitelman mukaiset rautatien suoja- ja
näkemäalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset asemakaavaan?
Suunnitelmakartoilla asemakaavoittamattomalla alueella on esitetty suoja-alue 30 m
etäisyydelle uloimman raiteen keskilinjasta, paitsi nykyisen asutuksen kohdalla suoja-
alue on esitetty rautatiealueen rajan mukaan. Radanpitäjällä on juna- ja
liikenneturvallisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta tai
rajoittaa kasvillisuuden korkeutta. Suoja-alueella ei saa pitää rakennusta. Suoja-
alueella ei saa muuttaa maanpinnan muotoa eikä tehdä ojitusta siten, että muutos
saattaisi vaarantaa rautatien turvallisuuden.
Näkemäalue on 30 metrin vaakaetäisyys radan virroitusjohdosta.
Kunta sisällyttää ratasuunnitelman mukaiset rautatien suoja- ja näkemäalueiden
aiheuttamat rakentamisrajoitukset tuleviin asemakaavoihin, mutta varaa oikeuden
tarkastella kaava-alueiden melusuojausjärjestelyjen sijoitusta myös suoja- ja
näkemäalueille, mikäli se on perusteltua sekä teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.
Toteuttaako kunta ratasuunnitelmassa esitetyt katujärjestelyt K2
Hirvenojantie, Tuusulassa sekä K1J ja K2J kevyenliikenteen reitit, Tuusulassa
samanaikaisesti ratatöiden kanssa?
Ratasuunnitelmassa on esitetty muutos Jokelassa Peltokaaren puistotien jatkeena
olevaan Huikon alikulkuun (suunnitelmassa K2 Hirvenojantie). Uusi nykyisen ratasillan
itäpuolinen ratasilta edellyttää mm. radan alittavan kadun tasauksen laskemista.
Tuusulan kunta ehdottaa, että hankkeesta johtuvien K2 Hirvenojantien
katurakenteiden kustannukset jaetaan valtion ja Tuusulan kunnan välillä suhteessa
75%/25%.
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Ratasuunnitelmassa esitetään Jokelan aseman itäpuolelle uusi kevyen liikenteen väylä
K1J Asemapolku. K1J sijoittuu asemakaavassa LP ja LR -merkinnöillä olevien
kiinteistöjen alueille. Kiinteistöt eivät ole nykyisin kunnan omistuksessa. Tuusulan
kunta ei toteuta K1J -väylää LR –asemakaavamerkinnällä olevalle tontille.
Asemakaavamerkinnällä LR merkityn kiinteistön maankäyttösuunnitelman yhteydessä
tulee tehdä oma kevyen liikenteen yhteyksien tarkastelu tässä kohdassa. Jokelan
aseman nykyistä itäistä LP-aluetta (ratasuunnitelmassa LP1) reunustavalta osuudelta
kunta esittää, että väylän toteuttamiskustannus jaetaan valtion ja Tuusulan kunnan
välillä 75%/25%. Tämän osuuden osalta muutos toteutetaan samanaikaisesti
ratatöiden kanssa.
Ratasuunnitelmassa esitetään kevyen liikenteen väylä K2J, joka on muutos Jokelan
aseman itäpuolella, Asemakujan jatkeena olevaan, Asemapolun alikulkuun johtavaan
kevyen liikenteen väylään. Väylä on asemakaavan mukainen ja se sijoittuu osin
kunnan omistamalle maalle. Muutos toteutetaan samanaikaisesti ratatöiden kanssa.
Tuusulan kunta esittää, että väylämuutoksen toteuttamiskustannus jaetaan
Liikenneviraston ja Tuusulan kunnan välillä 75%/25%.

Onko kunta valmis luovuttamaan rautatien tekemiseen tarvittavan
omistamansa maa-alueen korvauksetta rautatie tarkoituksiin?
Kunnan omistamia kiinteistöjä, jolle rautatierakentaminen ulottuu tai
rautatiealue laajenee, on seuraavissa kohdissa ratasuunnitelma-aluetta.
Kiinteistö Välikallio radan länsipuolella Purolasta pohjoiseen.
Kiinteistö Metsämaa radan länsipuolella, Nuppulinnantien eteläpuolella
Kiinteistö Nuppulinnan metsä radan itäpuolella Nuppulinnan vanhan aseman
pohjoispuolella.
Kiinteistö Hirvenojantie radan itäpuolella Huikontien yksityistien käytävässä
kattaen nykyisin n. 330 m matkan Huikontietä sekä Huikontien ja rata-alueen
väliin toteutetun meluvallin. Lisäksi kiinteistöön kuuluu kiilamainen alue
Hirvenojantie/Peltokaaren puistotie -katualueen pohjoispuolella Huikon rata-
alikulun kohdalla.
Kiinteistö Peltokaaren puistotie radan itäpuolella, joka kattaa katualueen.
Asemapolun väyläalue Jokelan aseman alikulun kohdalla radan itäpuolella.
Kunta on valmis luovuttamaan rautatien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-
alueen korvauksessa rautatietarkoituksiin.

Suostuuko kunta vastaamaan yksityistienä rakennettavan Y3 Radanvarsitie,
Tuusula ja Järvenpää; Y4J Tyyneläntie jk+pp, Tuusula; Y5 Hornankalliontie,
Tuusula; Y6J Nuppulinna jk+pp, Tuusula; Y7 Apolantie, Tuusula; Y8 Huikontie
Tuusula; Y9 Radanvarsitie, Hyvinkää ja Hausjärvi sekä Y10 Monninlinja,
Hausjärvi teiden yllä- ja kunnossapidosta?
Ratasuunnitelma sisältää yksityistiejärjestelyjä, joista kunta toteaa seuraavaa:
Y3 Radanvarsitie: Järvenpään ja Tuusulan rajalla Radanvarsitien muuttuva
tieosuus siirtyy siten, että siitä jää lyhyt osuus Tuusulan kunnan puolelle. Kunta
katsoo, ettei kunta ota osuutta ylläpitoonsa ja kunnossapitoonsa.

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
11.01.2021

1/2021

43 (81)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Y4J Tyyneläntie: Tyyneläntien muuttuva tieosuus siirtyy noin 90 metrin matkalta
Tuusulan puolelle. Kunta katsoo, ettei kunta ota osuutta ylläpitoonsa ja
kunnossapitoonsa. Kunta tukee Tyynelän yksityistien tiekuntaa
yksityistieavustuksen kautta.
Y5 Hornankalliontie: Kunta katsoo, ettei kunta ota ratasuunnitelman mukaisesti
muuttuvaa yksityistieosuutta ylläpitoonsa ja kunnossapitoonsa. Kunta tukee
Hornankalliontien tiekuntaa yksityistieavustuksen kautta.
Y6J Nuppulinna jk+pp: Tuusulan kunta ottaa muutettavan, radan alittavan
kevyen liikenteen väylän kunnossapidettäväkseen.
Y7 Apolantie: Kunta katsoo, ettei kunta ota ratasuunnitelman mukaisesti
muuttuvaa yksityistieosuutta ylläpitoonsa ja kunnossapitoonsa. Kunta tukee
Apolantien tiekuntaa yksityistieavustuksen kautta.
Y8 Huikontie: Kunta katsoo, ettei kunta ota ratasuunnitelman mukaisesti
muuttuvaa yksityistieosuutta ylläpitoonsa ja kunnossapitoonsa. Kunta tukee
Huikontien tiekuntaa yksityistieavustuksen kautta.
Ottaako kunta vastatakseen ratasuunnitelmassa esitettyjen jalankulku- ja
pyöräteiden K1J ja K2J, Tuusulassa kunnossapidon?
K1J Asemapolku radan itäpuolella Jokelan aseman kohdalla: Kunta ei ota kevyen
liikenteen väylää kunnossapitoonsa väylän suunnitelman mukaisessa
laajuudessa. Asemakaavamerkinnällä LR merkityn kiinteistön
maankäyttösuunnitelman yhteydessä tulee tehdä oma kevyen liikenteen
yhteyksien tarkastelu tässä kohdassa.
K2J Asemapolku, Asemakujan jatke: Tuusulan kunta ottaa muutettavan, radan
alikulkuun johtavan kevyen liikenteen väylän kunnossapidettäväkseen.
Suostuuko kunta vastaamaan rautatiealueella olevien istutusten
kunnossapidosta sen jälkeen, kun Jokelan asema, Tuusulassa on rakentamis- tai
parantamistyön valmistuttua otettu käyttöön?
Suunnitelmassa on esitetty rautatiealueelle sijoittuvia istutuksia Jokelan aseman
kohdalla radan itäpuolelle. Istutukset sijoittuvat alueelle, joka on
matkustajalaiturialueen ja K1J Asemapolun välissä. Tuusulan kunta ottaa istutukset
kunnossapitoonsa sen jälkeen, kun Jokelan asema on rakentamis- ja parantamistyön
jälkeen otettu käyttöön.

Ottaako kunta vastatakseen rautatiealueella olevan omistamansa valaistuksen
käyttö ja kunnossapitokustannukset sen jälkeen, kun Jokelan asema,
Tuusulassa on rakentamis- tai parantamistyön valmistuttua otettu käyttöön?
Kunta ottaa vastatakseen rata-alueella olevan kunnan omistaman valaistuksen käyttö-
ja kunnossapitokustannukset sen jälkeen, kun Jokelan asema Tuusulassa on
rakentamis- ja parantamistyön valmistuttua otettu käyttöön.
Ottaako kunta vastatakseen valtion toimesta rakennettavan tievalaistuksen
käyttö- ja kunnossapitokustannukset sen jälkeen, kun rautatie on rakentamis-
tai parantamistyön valmistuttua otettu käyttöön?

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
11.01.2021

1/2021

44 (81)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunta ottaa rakennettavan tievalaistuksen ylläpitoonsa ja kunnossapitoonsa kun
rautatie on töiden valmistuttua otettu käyttöön edellyttäen, että tievalaistus on
maantieviranomaisen ja kunnan välisen työnjakomallin mukaan kunnan ylläpito- ja
kunnossapitovastuulla.
Onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin siltoihin,
meluesteisiin, tukimuureihin tai muihin merkittäviin rakenteisiin?
Tuusulan kunnan ja Liikenneviraston välillä on laadittu sopimus (Liikennevirasto, Dnro
37742/0910/2013) koskien Peltokaaren asemakaava-alueen meluesteitä. Tuusulan
kunta edellyttää, että sopimus otetaan huomioon Huikon alikulkusillan suunnittelussa.
Silta tulee suunnitella siten, että siltakannelle, Peltokaaren alueen puoleiseen reunaan
on toteutettavissa sopimuksessa esitetty melueste. Myös Palojoen sillassa sopimus
tulee vastaavalla tavalla ottaa huomioon.
Kunta päättää Blennerintien toteuttamisesta Jokelassa sekä laatii tarvittavan
suunnitelman kadusta ja ratasillasta. Mikäli Blennerintie päätetään toteuttaa, sen
suunnitelmat tulee toteuttaa radan rakennussuunnitelmavaiheessa.

Onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin asemakaava-
alueella oleviin laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin?
Kunnalla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan tältä osin.
Onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin rautatien
rakentamisen ajaksi varattavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön?
Kunnalla ei ole asiaan huomauttamista sillä oletuksella, että valtio vastaa radan
rakentamisen aikaisten yhteyksien suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista, niiden
kunnossapito- ja ylläpitokustannuksista, ja kulkuyhteydet kiinteistöiltä tie-
/katuverkkoon säilyvät myös radan rakentamisen aikana.

Muut huomautukset
Rautatieläisten talo (Rautatieläisten kasarmi) alkaen noin paalulta 48+130 on
suunnitelmassa merkitty lunastettavaksi rakennukseksi. Kunnan teettämän
kulttuurimaisema ja rakennuskanta -selvityksen mukaan rakennus on kolmiportaisen
säilytettävyysluokituksen mukaan luokan 2 kohde. Selvityksen suositus on, että
rakennukselle etsitään uusi sijoituspaikka mieluiten Jokelasta.
Ratasuunnitelman selostusosassa (Luku 4.2. Ihmisten elinolot ja viihtyvyys) todetaan
Purolan ja Nuppulinnan tilannetta tarkasteltaessa, ettei ”liikennöinnin loppuminen
näillä seisakkeilla ole sidoksissa liikenteellisen välityskyvyn parantamiseen tähtäävään
ratahankkeeseen.” Kunta toteaa liikennöinnin seisakkeilla tulevaisuudessa riippuvan
liikennöivän operaattorin sekä toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen ratkaisuista.
Kunta toteaa, että ratasuunnitelmaa tulee täydentää Purolan ja Nuppulinnan
seisakkeiden osalta tarkastelulla, jolla varmistetaan, että myöhempi asemalaitureiden
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ja asemien kulkuyhteyksien toteuttamisen mahdollisuus säilytetään. Näiden
seisakepaikkojen yhteydessä radan vierialueille, joille asemalaturit ja kulkuyhteydet
myöhemmin toteutettaisiin, ei tule sijoittaa maisemointia, rakenteita tai järjestelyjä,
jotka heikentävät laitureiden ja kulkuyhteyksien toteuttamismahdollisuuksia tai
tarpeettomasti aiheuttavat niiden toteutukselle lisäkustannuksia. Ne seisakkeiden
käyttöönoton edellyttämät rakenteet, joiden teko jälkikäteen on merkittävästi
kalliimpaa, tulee suunnitella ja rakentaa jo lisäraiteiden suunnittelun ja rakentamisen
yhteydessä.
Lausunnon liitteenä on kunnan vastineet ratasuunnitelmasta tehtyihin muistutuksiin.
Lausunnon mukana Väylävirastolle toimitetaan ratasuunnitelman käsittämälle alueelle
vahvistetut tai hyväksytyt oikeusvaikutteiset kaavat sähköisesti, jokainen kaava
erillisenä kaavamääräyksineen.

Lisätiedot liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
omalta osaltaan hyväksyä perustelutekstin mukaisen lausunnon
omalta osaltaan hyväksyä ratasuunnitelmasta tehtyihin muistutuksiin laaditut
vastineet
ehdottaa kunnanhallitukselle, että
KUNNANHALLITUS päättää
antaa ratasuunnitelmasta perustelutekstin mukaisen lausunnon
antaa ratasuunnitelmasta tehtyihin muistutuksiin liitteenä olevat vastineet
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
omalta osaltaan hyväksyä perustelutekstin mukaisen lausunnon
omalta osaltaan hyväksyä ratasuunnitelmasta tehtyihin muistutuksiin laaditut
vastineet
ehdottaa kunnanhallitukselle, että
KUNNANHALLITUS päättää
antaa ratasuunnitelmasta perustelutekstin mukaisen lausunnon
antaa ratasuunnitelmasta tehtyihin muistutuksiin liitteenä olevat vastineet

Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 14
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka-Matti Laakso
jukka-matti.laakso@tuusula.fi
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liikenneinsinööri
Liitteet

1 20.10.2020_Ratasuunnitelman_Hyväksymisehdotus Psl_Rii_2_ RaS, khall 11.1.2021
2 2020_12_10_Pasila-Riihimäki_2.vaihe_RataS_muistutusvastineet, khall 11.1.2021
3 Ratasuunnitelma_yleiskartta_2_vaihe, khall 11.1.2021
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
antaa ratasuunnitelmasta perustelutekstin mukaisen lausunnon
antaa ratasuunnitelmasta tehtyihin muistutuksiin liitteenä olevat vastineet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
väylävirasto, kasvu ja ympäristö
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Kuntakehityslautakunta, § 127,16.12.2020
Kunnanhallitus, § 15, 11.01.2021
§ 15
Maapoliittiset periaatteet Sammonmäen alueella
TUUDno-2020-2885
Kuntakehityslautakunta, 16.12.2020, § 127
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Palkki
tuija.palkki@tuusula.fi
maankäyttöinsinööri
Sammonmäen alueella on voimassa Sammonmäki-niminen asemakaava, joka on
saanut lainvoiman vuonna 1999. Kaava-alue on pääosin omakotirakennusten
korttelialuetta. Sammonmäki III kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa
Sammonmäen asuinalueen asemakaava vastaamaan alueella voimassa olevaa
oikeusvaikutteista Focus-osayleiskaavaa. Vuonna 2017 voimaantulleessa Focus-alueen
osayleiskaavassa Sammonmäen asuinalue on osoitettu työpaikka- ja palveluvaltaiseksi
alueeksi.
Valmistelussa olevassa Sammonmäki III -asemakaavassa omakotirakennusten
korttelialue (AO-37) ollaan muuttamassa teollisuus ja varastorakennusten
korttelialueeksi (TY-17). Kaavamuutoksessa alueen tehokkuus nousee e=0,1 -> 0,5.
Alueella on 23 yksityisessä omistuksessa olevaa omakotitonttia. Kaavamuutoksesta
tulee maanomistajille arvonnousua purkukustannukset huomioiden noin 5 000 - 45
000 €.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla,
jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Merkittävä hyöty arvioidaan
kaavakohtaisesti. Tuusulan kunnan maapoliittisen ohjelman 2030 mukaan pientalojen
muutoskaava-alueilla arvonnousu lasketaan kerrosneliömetrien lisääntymisestä yli
vähäisen arvonnousun kynnyksen 100 k-m² tai tehokkuusluvun noustessa AO-alueella
max. e= +0,1. Sammonmäen alueella rakennusoikeus nousee enemmän kuin
maapoliittisessa ohjelmassa määritellyt vähäisen arvonnousun rajat.
Käyttötarkoituksen muuttuessa asumisesta työpaikka-alueeksi, alueen
kerrosneliömetrikohtainen arvo kuitenkin laskee, näin arvonnousu jää arvoltaan
samalle tasolle kuin maapooliittisessa ohjelmassa 2030 määritetty pientaloalueen
vähäinen arvonnousu 100 k-m2.

Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt kunnan aloitteesta ja alue on ollut
pitkään rakennuskiellossa. Osa maanomistajista on jo vuosia sitten tarjoutunut
myymään tonttinsa Sammonmäestä kunnalle, mutta kunnanhallitus linjasi 24.8.2015 §
347, että kunta ei osta Sammonmäen alueen asuinkiinteistöjä. Ratkaisuna alueen
saamiseksi osayleiskaavan mukaiseen käyttöön olisi, että Sammonmäen
omakotialueen arvonnousu luettaisiin vähäiseksi arvonnousuksi ja kaavoitus voisi
edetä ilman maankäyttösopimuksia.
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Kaavamuutoksen voimaan tultua kunta hankkii tarvittavat yleiset alueet
omistukseensa.
Voimassa olevassa asemakaavassa on kaksi työpaikkarakentamiseen osoitettua
tonttia, joita tämä päätös ei koske, vaan niiden omistajien kanssa tehdään
maankäyttösopimukset rakennusoikeuden lisäyksestä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että
VALTUUSTO päättää
että Sammonmäki III -alueella ei tehdä maankäyttösopimuksia
omakotirakennusten korttelialueen muuttumisesta teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että
VALTUUSTO päättää
että Sammonmäki III -alueella ei tehdä maankäyttösopimuksia
omakotirakennusten korttelialueen muuttumisesta teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi.

Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 15
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Palkki, Päivi Hämäläinen
tuija.palkki@tuusula.fi, paivi.hamalainen@tuusula.fi
maankäyttöinsinööri, maankäyttöpäällikkö
Liitteet

1 Kaavakartat Sammonmäki, khall 11.1.2021
2 Sijaintikartta Sammonmäki, khall 11.1.2021
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
että Sammonmäki III -alueella ei tehdä maankäyttösopimuksia
omakotirakennusten korttelialueen muuttumisesta teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen ja maankäyttöinsinööri Tuija Palkki olivat
asiantuntijoina kokouksessa.
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Kunnanhallitus, § 42,03.02.2020
Kunnanhallitus, § 206,18.05.2020
Kunnanhallitus, § 433,02.11.2020
Kunnanhallitus, § 16, 11.01.2021
§ 16
Päätös peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2020
TUUDno-2019-2272
Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hippeläinen
heli.hippelainen@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020 VM 30.12.2019, Khall
3.2.2020
2 Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2020 VM 30.12.2019,
Khall 3.2.2020
3 Päätös OKM 19.11.2019 Kansalaisopistojen vuoden 2020 valtionosuuden
perusteena käytettävien opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien
yksikköhinnan määrääminen, Khall 3.2.2020
4 Päätös OKM 1.11.2019 Museoiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat 2020, Khall
3.2.2020
5 Päätös OKM 1.11.2019 museoiden hyväksyminen valtionosuuden piiriin, Khall
3.2.2020
6 Päätös OKM 15.11.2019 Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat 2020, Khall
2.3.2020
7 Päätös OKM 19.11.2019 Lukiokoulutuksen yksikköhinnat sekä erityisten
koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2020,
Khall 3.2.2020
Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden
2020 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi
muutoksenhakua varten.
Tuusulan kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sisältää verotuloihin perustuvan
valtionosuuden tasauksen) vuodelle 2020 on 20 219 255 euroa (TA2020 20 102 995
euroa), josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on -9 744 577 euroa
(TA2020 -9 713 227 euroa).
Aiemmista vuosista poiketen vuonna 2020 kunnille maksettavat verotulomenetysten
korvaukset erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta. Uudistus yksinkertaistaa
valtionosuusjärjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä. Tuusulan verotulomenetysten
korvaus vuodelle 2020 on 11 676 129 euroa (TA2020 11 738 466 euroa).
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Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä
annetussa laissa tarkoitettu rahoitus on -3 244 186 euroa (TA2020 -3 459 540 euroa).
Näin ollen vuoden 2020 vahvistetut valtionosuudet sekä verotulomenetysten
korvaukset ovat yhteensä 28 651 198 euroa (TA2020 28 381 921 euroa).
Kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot eivät ole valtionosuuksia, mutta ne
suoritetaan kunnalle valtionosuuksien yhteydessä. Vuodelle 2020
kotikuntakorvaustulot ovat 2 664 010 euroa (TA2020 2 671 923 euroa) ja
kotikuntakorvausmenot ovat -1 648 236 euroa (TA2020 -1 653 132 euroa).
Valtiovarainministeriön sekö opetus- ja kulttuuriministeriön edellä mainitut päätökset
ja niiden laskentaperusteet ovat käytettävissä olevien tietojen perusteella oikeat.
Päätöksistä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle kolmen
kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
tyytyä ministeriöiden valtionosuuspäätöksiin
merkitä päätökset tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 206
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hippeläinen
heli.hippelainen@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Veronlykkäysten korvaukset 2020
2 Oikaisuvaatimusohje VM muutospäätös peruspalvelujen valtionosuus
3 VM muutospäätös 7.5.2020 verotulomenetysten korvaukset 2020
Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36 b §; verotulojen viivästymisestä johtuva
määräaikainen korvaus. Lain muutos on tullut voimaan 1.5.2020.
Lain mukaisesti kunnille korvataan koronatilanteesta aiheutuva verotulojen
viivästyminen täysimääräisenä tänä vuonna. Ratkaisu on kustannusneutraali, sillä
vastaava summa vähennetään kuntien valtionosuuksista vuonna 2021.
Valtiovarainministeriö on tehnyt 7.5.2020 päätöksen myöntää kunnan verotulojen
viivästymisestä aiheutuvan korvauksen vuodelle 2020.
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Vuotta 2020 koskevan alkuperäisen valtionosuuspäätöksen mukaan kunnan
verotulomenetysten kompensaatio vuodelle 2020 oli 11 676 129 euroa.
Muutoksen vaikutus kunnan verotulomenetysten kompensaatioon on 4 214 736
euroa ja näin ollen kunnan vuoden 2020 verotulomenetysten kompensaatio on
15 890 864 euroa.
Korvaus maksetaan kunnille vuoden 2020 valtionosuusmaksatuksen yhteydessä
toukokuun 2020 maksatuksesta alkaen.
Päätös toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.
Päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle kolmen
kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
tyytyä valtiovarainministeriön päätökseen
merkitä päätöksen tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 02.11.2020, § 433
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hippeläinen
heli.hippelainen@tuusula.fi
talouspäällikkö
Valtiovarainministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tehneet
muutospäätökset vuoden 2020 valtionosuuksista. Päätökset toimitetaan
kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.
Peruspalveluiden valtionosuus
Valtionvarainministeriö on 7.8. kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
36 ja 55 §:n nojalla päättänyt muuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta
vuodelle 2020.
Kilpailukykysopimus päättyi 1.9.2020. Kilpailukykysopimuksen voimassa ollessa
kuntien valtionosuutta on leikattu työajanpidennyksen laskennallista
kustannussäästöpotentiaalia vastaavalla euromäärällä vuosina 2017-2020.
Työajanpidennyksestä johtuva valtionosuusleikkaus on ollut vuositasolla -234
miljoonaa euroa. Kuntaliiton vuoden 2020 valtionosuuslaskelmassa on poistettu
valtionosuuden kautta tehty kiky-leikkaus 1.9.2020 alkaen, koska peruste leikkaukselle
päättyi sopimuksen voimassaolon päättyessä. Poiston vaikutus kuntien vuoden 2020
valtionosuuteen on +78 miljoonaa euroa. Kiky-leikkauksen kokonaissummaksi tammi-
elokuulta jää -156 miljoonaa euroa.
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Tuusulan kunnan peruspalvelujen valtionosuus on 3.9.2020 Kuntaliiton laskelman ja
7.8.2020 valtionvarainministeriön päätöksen mukaisesti 26 764 388 (sisältää
verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen -9 744 577 euroa) nousten
6 545 133 euroa alkuperäiseen (20 219 255 euroa) vuoden 2020 valtionosuuteen
nähden.
Muutokset on huomioitu peruspalvelujen valtionosuuksien elo-syyskuun
maksatuksista lähtien.
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä
annetussa laissa tarkoitettu rahoitus on Opetus- ja kulttuuriministeriön 24.7.2020
tekemän muutospäätöksen mukaisesti vuodelle 2020 -3 230 910 euroa (alkuperäinen
-3 244 186 euroa). Päätöksessä Tuusulan museolle myönnettiin 0,5 htv:n lisäys
valtionosuuden perusteeseen, mikä tarkoittaa 13 276 euron lisäystä aikaisempaan
päätökseen.
Verojen viivästymisen kompensaatiota
Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36 b §; verotulojen viivästymisestä johtuva
määräaikainen korvaus. Lakia on muutettu 5.10.2020 siten, että pykälässä
tarkoitettujen korvausten määrä vasta verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista
vuonna 2020 väliaikaisesti aiheutuvaa verotulojen viivästymistä.
Lain mukaisesti kunnille korvataan koronatilanteesta aiheutuva verotulojen
viivästyminen täysimääräisenä tänä vuonna. Ratkaisu on kustannusneutraali, sillä
vastaava summa vähennetään kuntien valtionosuuksista vuonna 2021.
Valtiovarainministeriö on tehnyt 5.10.2020 päätöksen oikaista 7.5.2020 tehtyä
muutospäätöksen korvausmäärät vastaamaan verotulojen viivästymistä. Verotulojen
viivästymisen korvausten oikaisut huomioidaan valtionosuuksien ja
veroperustemuutoksista aiheutuvien verotulomenetysten korvausten vuoden 2020
lokakuun maksatuksista lähtien.
Valtionvarainministeriön 7.5.2020 päätöksessä kunnalle myönnettiin verojen
viivästymisen kompensaatiota 4 214 736 euroa. 5.10.2020 muutospäätöksen myötä
vuoden 2020 verojen viivästymisen korvaus on 904 359 euroa pienentyen 3 310 377
euroa aikaisempaan päätökseen nähden.
Päätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.
Päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle kolmen
kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä päätökset tiedoksi.
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Puheenjohtaja muutti ehdotuksensa seuraavaksi:
Kunnanhallitus päättää
tyytyä ministeriöiden päätöksiin
merkitä päätökset tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
hyväksyä muutetun ehdotuksen.

Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 16
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hippeläinen
heli.hippelainen@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Muutospäätös VN 7.12.2020 peruspalvelujen valtionosuus, khall 11.1.2021
2 Liite 18.12.2020 Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutokset 2020, khall
11.1.2021
3 Oikaisuvaatimusohjeet VN päätös 8.12.2020, khall 11.1.2021
Valtiovarainministeriö on tehnyt 7.12.2020 muutospäätöksen vuoden 2020
peruspalvelujen valtionosuudesta. Päätös toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi
muutoksenhakua varten.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain 36 §:n 5 ja 6 momenttia on muutettu sekä lakiin on lisätty uudet 9 ja 10 momentit.
Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.12.2020.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 5 momentin muutos
koskee peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä, jota korotetaan nykyisestä 32,80
eurosta 56,25 euroon. Lain 36 § 6 momentin muutos koskee kunnan peruspalvelujen
valtionosuuden lisäystä koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten
vaikutusten johdosta. 9 momentin mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen
lisätään korvausta oppilaille ja opiskelijoille hankittujen kasvomaskien kustannuksista.
10 momentin mukaan kunnille maksetaan koronavirustartunnan toteamiseksi
tehtyjen testien ja koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämisestä aiheutuneita
kustannuksia.
Tuusulan kunnan peruspalvelujen valtionosuus on valtionvarainministeriön 7.12.2020
päätöksen mukaisesti 32 559 429 euroa (sisältää verotuloihin perustuvan
valtionosuuden tasauksen -9 744 577 euroa) nousten 6 343 554 euroa 7.8.2020
tehtyyn edelliseen vuoden 2020 muutospäätökseen (26 215 875 euroa) nähden.
Muutokset huomioidaan peruspalvelujen valtionosuuden joulukuun maksatuksessa.
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Päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle kolmen
kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
tyytyä valtionvarainministeriön päätökseen
merkitä päätös tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
talouden ohjaus
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Valtuusto, § 116,08.10.2018
Tekninen lautakunta, § 67,21.05.2019
Kunnanhallitus, § 227,27.05.2019
Tekninen lautakunta, § 144,15.12.2020
Kunnanhallitus, § 17, 11.01.2021
§ 17
Avohakkuuton kuntametsien hoito, aloite
TUUDno-2018-1345
Valtuusto, 08.10.2018, § 116
Ilona Toivanen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen:
"Avohakkuu on tasarakenteisen metsänkasvatuksen päätehakkuu, jossa yksittäisiä
säästöpuita lukuun ottamatta alueen puusto hakataan kokonaan. Avohakkuut
vaikuttavat oleellisesti alueen lajistoon, vesistöihin ja virkistysmahdollisuuksiin.
Viihtyisät ja ulkoilemaan houkuttelevat kuntametsät ovat tarpeen kuntalaisten
hyvinvoinnille. Lähivirkistysalueiden merkitys ihmisten terveydelle on koko ajan
selvempi. Jo pieni määrä metsässä vietettyä aikaa alentaa verenpainetta ja laskee
muita stressioireita. Kunnilla on erityisvastuu myös luonnonsuojelusta ja kestävästä
kehityksestä alueellaan (KL 1 §, LSL 6 §).
Hyvinvoivat kuntametsät ovat oleellisia myös metsälajiston kannalta. 36 prosenttia
uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä ja tämän lisäksi runsas joukko lajeja
tarvitsee metsiä jossain vaiheessa elinkiertoaan. Suurin uhanalaisuuden syy ja
tulevaisuuden riski metsälajeille on nykymallisen metsätalouden aiheuttamat
muutokset muun muassa metsien ikärakenteessa ja lahopuun määrässä.
Metsäelinympäristöistä jopa 70 prosenttia on uhanalaisia joko määrän tai laadun
muutosten perusteella. Tähänkin syynä on metsien intensiivinen käyttö.
Metsienkäsittelymenetelmillä on suuri merkitys myös ilmastonäkökulmasta.
Avohakkuut ja sitä seuraava maanmuokkaus vaikuttaa merkittävästi ilmastoon
esimerkiksi pienentämällä metsien kykyä sitoa hiiltä ja vapauttamalla maaperän hiiltä
ilmakehään.
Metsänkäsittelymenetelmien valinnalla voidaan vaikuttaa myös kunnan vesistöjen
tilaan. Avohakkuut ja sitä seuraava metsämaaperän muokkaus aiheuttavat
vesistöpäästöjä, jotka ovat muun muassa ravinnepäästöjä (kuten typpeä ja fosforia) ja
kiintoainepäästöjä. Erityisesti turvemailla metsätalous aiheuttaa myös liettymista
aikaan saavia humuspäästöjä vesistöön.
Monilla kunnilla on talous- tai virkistysmetsiksi luokiteltuja metsiä, joita hyödynnetään
samoilla periaatteilla kuin yksityisten omistamia talousmetsiä. Metsiä käsitellään
harvennus-, avo- ja siemenpuuhakkuilla, suometsiä kunnostusojitetaan ja maaperää
käsitellään maanmuokkauksilla. Lopputulos on monesti luonnonarvojen ja
virkistyskäytön kannalta huono.
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Metsienkäsittelylle avohakkuilla on myös vaihtoehto, joka oikein toteutettuna huomioi
paremmin virkistyksen sekä ilmasto- ja luontokysymykset. Metsien jatkuva kasvatus
on metsänhoitoa, jossa aluetta ei hakata täysin paljaaksi, vaan metsä säilyy
peitteisenä. Metsien jatkuva kasvatus antaa kunnalle siihen sopivissa metsissä tuloja.
Näin metsistä saadaan tuloja myös tasaisemmin. Samalla säilytetään metsien
maisema-arvot paremmin, marja- ja sienisatoa saadaan vuosittain ja metsiin
sitoutuneen hiilen määrä säilyy suurempana. Metsäpeitteisyyden säilyminen on
tärkeää virkistyskäyttäjien lisäksi myös muun muassa metsäkanalinnuille.
Vastuullinen kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden virkistyä lähimetsissä, kantaa
vastuuta luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja vesistöjensä tilasta sekä toimii
ilmastovastuullisesti.
Me valtuutetut esitämme, että kuntamme luopuu avohakkuista ja muista
voimaperäisistä metsätaloustoimista ja siirtyy metsissään jatkuvan kasvatuksen
menetelmiin. Esitämme myös, että kuntamme määrittelee metsänhoidon
päätavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä monipuolisten
virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille."
Ehdotus
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 21.05.2019, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Kalliokoski, Terhi Wermundsen
riitta.kalliokoski@tuusula.fi
kunnanpuutarhuri
Asiaselostus
Kunta edistää avohakkuutonta kuntametsien hoitoa ja pyrkii soveltamaan sitä niissä
metsissä, missä se on mahdollista. Alueilla, joissa avohakkuu on perusteltua, se
tehdään.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Ilona Toivasen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen 8.10.2018 § 116 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 27.05.2019, § 227
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Kalliokoski
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää

---

katsoa valtuutettu Ilona Toivasen ja usean muun valtuutetun 8.10.2018 §
116 allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Aloitettuaan asiassa keskustelun puheenjohtaja esitti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 15.12.2020, § 144
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Kalliokoski
riitta.kalliokoski@tuusula.fi
kunnanpuutarhuri
Tuusulan kunnan metsien hoidon ja käytön periaatteet
Tuusulan kunta on päättänyt mm. kuntalaispalautteiden perusteella välttää
avohakkuita kunnan omistamissa metsissä. Uudistushakkuut toteutetaan
siemenpuuhakkuina ja pienaukkohakkuina. Pienaukkohakkuu on eri-ikäisrakenteisen
metsän hakkuutapa, jossa metsään hakataan pieniä luontaisesti taimettuvia aukkoja.
Siemenpuuhakkuu on männyn ja rauduskoivun luontaiseen uudistumiseen tähtäävä
uudistamishakkuutapa.
Metsikkökuviolle jätetään puita, joiden siemenistä uuden metsän on tarkoitus
syntyä luontaisesti. Tuusulassa siemenpuukuvioille jätetään vielä suosituksiakin
runsaammin siemen- ja maisemapuita.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
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katsoa valtuutettu Ilona Toivasen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen 8.10.2018 § 116 tulleen käsitellyksi.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Ilona Toivasen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen 8.10.2018 § 116 tulleen käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 17
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Kalliokoski
riitta.kalliokoski@tuusula.fi
kunnanpuutarhuri
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 8.10.2018 § 116 esittämän ja usean muun
valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 20,09.03.2020
Kuntakehityslautakunta, § 133,16.12.2020
Kunnanhallitus, § 18, 11.01.2021
§ 18
Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen Tuusulaan, aloite
TUUDno-2020-474
Valtuusto, 09.03.2020, § 20
Ilona Toivonen esitti seuraavan Vihreiden valtuustoryhmän ja usean muun
valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:
"Osallistuimme vuonna 2017 Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettyyn ”
Luontolahjani satavuotiaalle” -kampanjaan, jossa perustettiin luonnonsuojelualueita
kunnan maille Tuusulaan, mm. Tuomalansuolle ja Sarvikalliolle.
Tuusulan kuntastrategiassa toteamme, että ”otamme toiminnassamme huomioon
luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä
kuntalaisten arjessa.” Indikaattorina tässä on luonnonsuojelualueiden määrä
Tuusulassa hehtaareina.
Pormestariohjelmassa toteamme, että ”Luonnonsuojelulliset tavoitteet määritellään
pohjavesien, luonnonympäristöjen ja suojelualueiden osalta. Teemme myös ohjelman
luonnonsuojelualueiden perustamiseksi.”
Me allekirjoittaneet esitämme, että Tuusulaan perustetaan vielä tämän kauden aikana
uusia luonnonsuojelualueita. Alueet voisivat olla esimerkiksi jo perustettujen alueiden
läheisyydessä, perustua Metso-kartoitukseen ja/tai pitää sisällään muuten merkittäviä
luontoarvoja. Tällaisia uusia alueita voisi olla niin Jokelassa, Kellokoskella kuin Etelä-
Tuusulassakin."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kuntakehityslautakunta, 16.12.2020, § 133
Valmistelijat / lisätiedot:
Terhi Wermundsen
terhi.wermundsen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Uusien luonnonsuojelualueiden selvitystyö, kartta_päivitetty, KKL 16.12.2020
UUSIEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN PERUSTAMINEN TUUSULAAN, ALOITE
Ilona Toivanen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen: ” Osallistuimme vuonna 2017 Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
järjestettyyn ”Luontolahjani satavuotiaalle” -kampanjaan, jossa perustettiin
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luonnonsuojelualueita kunnan maille Tuusulaan, mm. Tuomalansuolle ja Sarvikalliolle.
Tuusulan kuntastrategiassa toteamme, että ”otamme toiminnassamme huomioon
luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä
kuntalaisten arjessa.” Indikaattorina tässä on luonnonsuojelualueiden määrä
Tuusulassa hehtaareina. Pormestariohjelmassa toteamme, että ”Luonnonsuojelulliset
tavoitteet määritellään pohjavesien, luonnonympäristöjen ja suojelualueiden osalta.
Teemme myös ohjelman luonnonsuojelualueiden perustamiseksi.” Me
allekirjoittaneet esitämme, että Tuusulaan perustetaan vielä tämän kauden aikana
uusia luonnonsuojelualueita. Alueet voisivat olla esimerkiksi jo perustettujen alueiden
läheisyydessä, perustua Metso-kartoitukseen ja/tai pitää sisällään muuten merkittäviä
luontoarvoja. Tällaisia uusia alueita voisi olla niin Jokelassa, Kellokoskella kuin Etelä-
Tuusulassakin.”

EHDOTUS UUSIEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN SELVITYSTYÖSTÄ
Aloitteen pohjalta esitetään, että käynnistetään selvitystyö uusista
luonnonsuojelualueista. Selvitystyö tehdään koko toimialueen (kunnallistekniikan
suunnittelu, viherpalvelut, maankäyttö, kaavoitus) laaja-alaisena asiantuntijatyönä.
Työhön osallistuu myös vapaa-aikapalvelut ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
Lisäksi työssä kuullaan asiantuntijatahoja esim. Uuvi ry.
Seuraavilla kunnan omistamilla alueilla voisi olla edellytyksiä rauhoitettaviksi kohteiksi,
sillä ne on todettu luontoselvityksissä arvokkaiksi luontokohteiksi: Tuusulan METSO-
selvitys (Innofor 2011), Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Tuusulan Rajalinnan
alueella (Faunatica 2018) ja Luontotyyppi ja kasvillisuusselvitys Tuusulan Savikulman
alueelle (Faunatica 2018).
Rajalinnan metsä
Savikulman metsä
Pähkinämäen metsä
Sarvikallion metsät
Temmonmäen suot, norot ja lampi
Rajalinnan metsä (noin 5 ha) on Kellokoskella sijaitseva lehto, johon sisältyy vesilain
mukaisia noroja ja allikkolähteitä. Kohteella esiintyy myös arvokasta
lehtokasvillisuutta. Lehdot, lähteiköt ja alueen pohjoisosassa sijaitseva savimaan puro
(Jusliininoja) on valtakunnallisesti luokiteltu uhanalaisiksi luototyypeiksi. Kohteen
merkitystä korostaa se, että se rajautuu jo olemassa olevaan suojelualueeseen.
Savikulman metsä (noin 1 ha) on Kellokoskella sijaitseva lehto, jonka valtapuuna on
kuusi. Kohteella on runsaasti lahopuuta ja arvokasta lehtokasvillisuutta. Lehdot on
valtakunnallisesti luokiteltu uhanalaisiksi luontotyypeiksi. Kohde on osa suurempaa
maakunnallisesti arvokasta luontokokonaisuutta.
Pähkinämäen metsä (noin 4 ha) on lehtipuuvaltaista lehtoa, jossa esiintyy runsaasti
lahopuuta. Lehdot on valtakunnallisesti luokiteltu uhanalaisiksi luontotyypeiksi.
Sarvikallion metsät (noin 11 ha) on monipuolinen kokonaisuus, joka sisältää järeää
kuusikkoa, lehtolaikkuja, tervalepikköä ja ojituksen seurauksena muodostuneita
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turvekankaita, joita voisi ennallistaa. Kohteen merkitystä lisää se, että sen
läheisyydessä on jo ennestään suojelualue.
Temmonmäki (noin 4 ha) sisältää saranevoja, joiden välissä on korpialuetta ja kaksi
vesilain mukaista noroa, jotka laskevat nevoilta etelään päin kosteikkoalueelle. Korvet
on valtakunnallisesti luokiteltu uhanalaisiksi luontotyypeiksi. Nevojen kaakkoispuolella
on pieni, luonnontilainen lampi.
Esitys yksittäisten alueiden rauhoituksesta, aluerajauksista ja suojelumääräyksistä
tehdään lisäselvitysten ja ELY:n kanssa käytävien neuvottelujen perusteella.
Rauhoituspäätöksien liitteiksi laaditaan kullekin alueelle hoito- ja käyttösuunnitelmat.
Selvitystyön tuloksena valtuustolle esitetään alueet, joille haetaan ELY-keskuksen
rauhoituspäätöstä. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta saada suojelulle METSO-
rahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta.

Lisätietoja ja valmistelijat:
kaavasuunnittelija Terhi Wermundsen, p. 040 314 3065 ja
ympäristösuunnittelija Mia Honkanen, p. 040 314 4729
Ehdotus
Esittelijä: Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää
käynnistää selvitystyön, jossa tutkitaan Tuusulan kunnan omistamien,
liitekartalla osoitettujen alueiden rauhoittaminen luonnonsuojelulailla sekä
rauhoituspäätösten valmistelu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 9.3.2020 § 20 esittämän ja usean muun
valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti
käynnistää selvitystyön, jossa tutkitaan Tuusulan kunnan omistamien,
liitekartalla osoitettujen alueiden rauhoittaminen luonnonsuojelulailla sekä
rauhoituspäätösten valmistelu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 9.3.2020 § 20 esittämän ja usean muun
valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 18

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
11.01.2021

1/2021

63 (81)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Wermundsen
terhi.wermundsen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 9.3.2020 § 20 esittämän Vihreiden
valtuustoryhmän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen
käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 136,07.10.2019
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 6,28.01.2020
Kunnanhallitus, § 44,03.02.2020
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 116,10.12.2020
Kunnanhallitus, § 19, 11.01.2021
§ 19
Maksuton aamupalakokeilu Tuusulan kouluissa, aloite
TUUDno-2019-2002
Valtuusto, 07.10.2019, § 136
Liisa Palvas esitti seuraavan Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen:
"Tuusulan Puolesta-valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että Tuusulan
kunta selvittää mahdollisuutta maksuttomaan aamupalaan Tuusulan kouluissa 1.-9.-
luokkalaisille.
Aamupalan tärkeys ja vaikutus lapsen ja nuoren fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen
tunnistetaan. Vaikutus ei ole pelkästään oppilaalle itselleen koulutyötä tukevaa, vaan
myös oppimisympäristön työskentelyrauhan ja viihtyisyyden kannalta vaikutus on
suuri. Maksuton aamupala on myös tukipalvelu kodin suuntaan auttaen niitä
oppilaista, joille aamupala, tai ruokailu ylipäätään ei ole säännöllistä. Aamupalan
syömisen on huomattu jopa edistävän lounaan syöntiä, kun aamiaista aloitettiin
tarjoamaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville.
Oppilaiden ja esim. aamupalaan osallistuvan koulun oppimisen tukihenkilöstön
kohtaaminen yhteisellä ajalla luo vuorovaikutusta ja toimii ennaltaehkäisevästi
syrjäytymisen ja muiden haasteiden tunnistamisessa. Toimintaa voidaan kehittää
myös kunnan osallisuus-alustalla, ja kutsua esim. koulun oman henkilöstön avuksi
alueen kehittämisverkoston toimijoita.
Maksutonta aamupalaa on kokeiltu Lahdessa, laajentuen jo useampaan kouluun, sekä
Joensuussa ja Jyväskylässä. Aamupala voitaisiin tarjota alkuun kokeiluna esim.
lukukauden ajan parissa koulussa. Saadun kokemuksen myötä jatkoa ja toiminnan
laajentamista voidaan harkita. Kokeilun rahoittamiseksi pyydämme selvittämään,
olisiko esim. Opetushallituksesta haettavissa soveltuvaa apu- tai hankerahaa, tai
löytyykö kokeilun rahoitukseen kolmannen sektorin toimijaa.
Maksuton aamupala on erinomaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, soveltuen
Tuusulan kunnan strategiaan ja tahtoon löytää uusia tapoja toimia, sekä on osa
Tuusulan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväkenttää."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 28.01.2020, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Hanski
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Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:
Ehdotettu maksuton aamupala kaikkiin Tuusulan peruskouluihin vaatii erilaisia
pilotteja, jotta saadaan selville tarkka kustannustaso, aamupalan tarjoamisen kysyntä,
työntekijäresurssien oikeanlainen taso sekä maksuttoman aamupalan
kohdentamiseen liittyvät tekijät. Tässä vastauksessa kuvataan kolme erilaista
vaihtoehtoa tarjota maksutonta aamupalaa oppilaille. Vaihtoehdot 1 ja 2 tarjotaan
kaikille halukkaille. Vaihtoehdossa 3 maksuton aamupala tarjotaan tarkkaan
kohdentaen suurimmassa syrjäytymisvaarassa oleville oppilaille.
Raaka-aineiltaan edullisin vaihtoehto olisi tarjota aamupalaksi kaurapuuroa, jonka
kustannukset olisivat pelkän puuron raaka-aineiden suhteen noin 500 000 €, mikäli
aamupuuro tarjotaan jokaiselle oppilaalle jokaisena kouluaamuna. Tämä raaka-
ainekustannus ei kata edes maitolasillista, ja kun henkilöstön lisäyksistä aiheutuvat
kustannukset otetaan huomioon, nouseekin hinta jo 1,5 miljoonan euron luokkaan
vuositasolla. Puuroaamiaista ei ole mahdollista tarjota kaikilla kouluilla, sillä joissakin
kouluissa ei ole ruoanvalmistuslaitteistoa eikä henkilökuntaa paikalla aamupala-
aikaan. Puuron kuljettaminen kuumana keskuskeittiöltä näihin kohteisiin päivittäin
ennen koulun alkua ei ole nykyisen ruokakuljetussopimuksen puitteissa mahdollista.
Aamupalaksi voidaan toki tarjota muutakin kuin puuroa. Kylmänä tarjottavat
aamupalat (jogurtti, rahka, leipä esimerkiksi) eivät sido aamusta henkilökuntaa
samalla tavalla kuin puuroaamiaisen järjestäminen. Näissä aamupalavaihtoehdoissa
raaka-ainekustannus saattaa nousta moninkertaiseksi puuroaamiaiseen verrattuna.
Aamupalan tarjoaminen aiheuttaa jokaisessa vaihtoehdossa kustannuksia, joita syntyy
raaka-ainehankinnoista, henkilöstöresurssin lisäämisestä, lisääntyvästä astiahuollosta
tai vaihtoehtoisesti kertakäyttöastioiden käyttämisestä. Aamiaisesta koituvat
kustannukset eivät ole ainoa haaste aamupalan järjestämisessä. Osaavan
keittiöhenkilökunnan saamisessa on suuria haasteita. Henkilöstöresurssin
lisäämistarve on yhtä keittiötä kohden niin pieni, että henkilökuntaa ei tulla saamaan
ainoastaan aamupala tarvetta varten. Olisi myös pohdittava, asettaako suppean
aamupalan tarjoaminen pienissä kyläkouluissa opiskelevat oppilaat eriarvoiseen
asemaan kuin suurilla kouluilla runsaampaa aamupalaa nauttivat toverinsa.
Ehdotamme kokeilua kolmella suurella koululla kolmesta erilaisesta
aamupalavaihtoehdosta. Ehdotamme kokeilujen ajoittamista syyslukukaudelle 2020
alkaen koulun alusta ja jatkuen syyslomalle saakka. Kevät 2020 on haastava jakso
kokeilun kannalta, sillä keväälle osuu paljon ”rikkonaisia” työviikkoja ja keväälle on
sovittu erilaisia teemapäiviä. Syksylle 2020 on mahdollista järjestää pidempi
kokeilujakso, josta saadaan todenmukaisempaa tietoa aamupalan järjestämisen
kustannuksista ja todellisista vaikutuksista. Kokeilujen avulla pystymme arvioimaan
kunkin aamupalavaihtoehdon todellisia kustannuksia ja päättämään, pystyykö kunta
tarjoamaan aamupalaa oppivelvollisille asukkailleen.

Kokeilukohteet ja kokeiltavat aamupalat
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Kokeilu 1. Tarjolla on kaurapuuroa ja lasillinen rasvatonta luomumaitoa. Aamupala
on suunnattu ensisijaisesti yläkouluikäisille oppilaille, ja aamupalalle osallistuminen
on vapaaehtoista. Aamupuuro tarjolla kouluaamuina klo 7.45-8.30 linjastosta.
Ruokailun valvonta kuuluu opettajalle tai koulunkäynninohjaajalle.
Kohdentamisen indikaattorit kouluterveyskyselystä:
Ei syö aamupalaa päivittäin
Ei syö koululounasta päivittäin
Kokemus koulu- ja luokkayhteisöön kuulumisesta alhainen
Mahdollisuudet:
aamupala tarjoaa mahdollisuuden opettajan ja oppilaan kohtaamiselle heti
aamulla oppituntien ulkopuolella
Kokeilun pohjalta olisi mahdollista laajentaa puuroaamiaisen tarjoamista
isoimmille kouluille
Riskit/haasteet:
Aamupalaa ei voida toteuttaa jokaisella koululla, koska henkilökuntaa ei ole
paikalla kaikissa keittiöissä heti aamulla
aamupalaa ei voida valmistaa jokaisella koululla, koska kaikissa keittiöissä ei ole
ruoanvalmistuslaitteistoa
Ovatko oppilaat tasa-arvoisessa asemassa, jos kaikille ei tarjota mahdollisuutta
aamupalaan?
Aiheuttaa tarpeita lisätä henkilöstöresurssia koulun keittiöllä 1-1,5h/ pvä/koulu.
Ruokapalveluilla on haasteita saada henkilökuntaa, vaikka lisärahoitusta
löytyisikin.
Jos aamupala on vapaaehtoinen, on menekkiä vaikea ennustaa ja ruokahävikin
hallinta äärimmäisen haastavaa
Jos ei käytetä kertakäyttöisiä astioita, aiheuttaa aamupalan tarjoaminen
ylimääräisiä astiahuoltotarpeita ja lisää kustannuksia.
Jos käytetään kertakäyttöisiä astioita, syntyy paljon kartonkijätettä.
Kertakäyttöastioiden käyttäminen ei ole vastuullista toimintaa pitkällä aikavälillä
ja nostaa kustannuksia.
Ylimääräinen siivouskierros
aiheuttaa tarpeen ylimääräiselle siivouskierrokselle ruokasalissa aamulla
Kustannukset isossa yksikössä puuroaamiaisesta /kerta
raaka-aineet noin 1 €/oppilas
arvio oppilaista noin 100
siivouskustannukset (linjasto, pöydät, lattia siivotaan ennen lounasta erikseen)
2h keittiötyötä
Kokeilu 2. Aamupalaksi noudettavissa näkkileipää ja kasvirasvalevitettä, juustoa ja
maitoa koulun ruokasalista. Tarjolla klo 7.45-8.30 kouluaamuina. Ruokailun valvonta
kuuluu opettajalle tai koulunkäynninohjaajalle.
Kohdentamisen indikaattorit kouluterveyskyselystä:
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Ei syö aamupalaa päivittäin
Ei syö koululounasta päivittäin
Kokemus koulu- ja luokkayhteisöön kuulumisesta alhainen
Mahdollisuudet:
Ei sido henkilöstöä, eikä aiheuta tarvetta lisätä henkilöstöresurssia
Biojätteen määrä vähäistä
Ei vaadi suurta astiaresurssia
Ei vaadi astiahuoltoa
Valvontaa ei tarvita.
Mahdollista toteuttaa jokaisella koululla.
Kustannukset maltilliset.
Ei leimaa palvelun käyttäjää, koska on omatoimisesti ja diskreetisti otettavissa.
Siivouskierros
Riskit:
Ilkivalta, jos ei valvontaa
Oppilaan ja aikuisen kohtaamista ei tapahdu, jos paikalla ei ole opettajaa/muuta
koulun henkilökuntaa
aiheuttaa tarpeen ylimääräiselle siivouskierrokselle ruokasalissa aamulla
Kustannukset isossa yksikössä näkkäriaamiaisesta /kerta
raaka-aineet noin 0,60 €/oppilas
arvio oppilaista noin 100
siivouskustannukset (linjasto, pöydät, lattia siivotaan ennen lounasta erikseen)
1 h keittiötyötä
Kokeilu 3. Tarjolla edellisenä päivänä valmistettu kylmä aamupalatuote. Aamupala
saattaa olla esimerkiksi leipää, rahkaa, tuorepuuroa tai smoothie. Syödään yhdessä
nuorisotyöntekijän/oppilashuoltahenkilöstön edustajan/erityisistä opetusjärjestelyistä
vastaavan opettajan tms. kanssa, työntekijän kutsumana. Tarjolla koulun ruokasalissa
klo 7.45-8.30 kouluaamuina.
Kohdentamisen indikaattorit kouluterveyskyselystä:
Tässä vaihtoehdossa on kyse vahvimmasta syrjäytymisen ehkäisyn toimesta.
Tämä vaihtoehto sopisi koulua käymättömien oppilaiden tueksi tai muista syistä
suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden tueksi.
Kouluterveyskyselyn indikaattorit koulun valinnassa
Tyytyväisyys elämään alhainen
Kokemus luokka- ja kouluyhteisöön kuulumisesta alhainen
Kokemus päivittäisten tekemisten merkityksellisyydestä alhainen
Tuntee itsensä yksinäiseksi tai ei ole läheisiä ystäviä
Kokemus mahdollisuudesta keskustella koulun aikuisten kanssa alhainen
Koulu-uupumus, opintojen merkityksen vähentyminen
Kouluterveyskyselyn indikaattoreiden lisäksi/sijaan pilottikoulun valinta voidaan
tehdä yhdessä kasvun ja oppimisen tuen henkilöstön ja
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oppilashuoltahenkilöstön kanssa. Tässä vaihtoehdossa tärkeää on kohdentaa
rajattu kokeilu sellaiseen kouluun, jossa on keskimääräistä enemmän erityisiä
opetusjärjestelyjä.
Mahdollisuudet:
aamupala tarjoaa mahdollisuuden nuorisotyöntekijän ja oppilaan kohtaamiselle
Mahdollistaa monipuolisemman aamupalatarjonnan
Riskit/haasteet:
Aamupalaa ei voida toteuttaa jokaisella koululla, koska henkilökuntaa ei ole
paikalla kaikissa keittiöissä heti aamulla
aamupalaa ei voida valmistaa jokaisella koululla, koska kaikissa keittiöissä ei ole
ruoanvalmistuslaitteistoa ja ruoanvalmistustaitoista henkilökuntaa
Ovatko oppilaat tasa-arvoisessa asemassa, jos kaikille ei tarjota mahdollisuutta
aamupalaan?
Korkeat raaka-ainehinnat verrattuna muihin kokeiluihin
Aiheuttaa tarpeita lisätä henkilöstöresurssia koulun keittiöllä 1-1,5h/ pvä/koulu
(aamupalan valmistus). Ruokapalveluilla on haasteita saada henkilökuntaa,
vaikka lisärahoitusta löytyisikin.
Nuorisotyön resurssit/oppilashuollon resurssit?
Jos ei käytetä kertakäyttöisiä astioita, aiheuttaa aamupalan tarjoaminen
ylimääräisiä astiahuoltotarpeita ja lisää kustannuksia.
Jos käytetään kertakäyttöisiä astioita, syntyy paljon kartonkijätettä.
Kertakäyttöastioiden käyttäminen ei ole vastuullista toimintaa pitkällä aikavälillä
ja nostaa kustannuksia.
aiheuttaa tarpeen ylimääräiselle siivouskierrokselle ruokasalissa aamulla
Kustannukset isossa yksikössä edellisenä päivänä valmistetusta kutsuaamiaisesta
/kerta
raaka-aineet noin 1,5-2 €/oppilas
arvio oppilaista noin 20
siivouskustannukset (linjasto, pöydät, lattia siivotaan ennen lounasta erikseen)
2h keittiötyötä
Koonti
Maksuttoman aamupalan tarjoaminen kaikille kunnan perusopetusikäisille oppilaille
vaatii erilaisia pilotteja, joiden perusteella ratkaistaan mahdollisuus laajentaa kokeilua.
Mikäli valtuusto hyväksyy tässä ehdotetut kokeilut, ne toteutetaan syksyn 2020 aikana.
Tähän ei ole varattu erillistä rahoitusta, ja erityisesti pilottien jälkeinen mahdollinen
laajempi aamupalan tarjoaminen kouluissa vaatii myöskin lisäresursointia.
Maksuttoman aamupalan tarjoamisessa yksi tärkeimpiä tavoitteita on aamupalan
kohdentuminen niille oppilaille, jotka sitä tarvitsisivat. Kokeilujen perusteella
kiinnitetään kustannusten lisäksi huomiota myös tähän puoleen.
Kaikille järjestettävän aamupalan kustannukset ovat suuret, joten näemme
tarkoituksenmukaisemmaksi käyttää mahdollinen taloudellinen panostus
mieluummin opetuksen resursseihin pääosin henkilöstöön ja heidän koulutukseensa.
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Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
antaa asiaselostuksessa olevan selvityksen valtuutettu Liisa Palvaksen
esittämään Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän aloitteeseen
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 7.10.2019 Liisa
Palvaksen esittämä Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän aloite katsotaan tulleen
käsitellyiksi.
Päätös
Lautakunta päätti yksimielisesti ehdottaa vaihtoehto 3 mukaista aamupalakokeilua
yhden koulun osalta ensi syksyn aikana.
Muilta osin lautakunta päätti hyväksyä asian päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Hanski
kirsi.hanski@tuusula.fi
ruokapalvelupäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Liisa Palvaksen 7.10.2019 § 136 esittämän Tuusulan
puolesta valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.
---
Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Tuija Reinikainen esitti, että asia
palautetaan uudelleen valmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 10.12.2020, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Hanski, Katja Elo, Virpi Lehmusvaara
kirsi.hanski@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
ruokapalvelupäällikkö, oppimisen koordinaattori, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta antoi kokouksessaan 28.1.2020 vastauksen ko.
aloitteeseen. Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun kokouksessan
3.2.2020.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta täydentää aiempaa aloitevastaustaan seuraavasti:
Aamupalan jako oppilaalle tarvittaessa
Toisinaan oppilaiden aamupala kotona jää syömättä, syystä tai toisesta. Syitä voi olla
useita, esimerkiksi kiire aamulla, tai se että kotona ei ole syötävää. Voimme
osaltamme tukea oppilaan oppimista tarjoamalla pientä aamupalaa opettajan niin
pyytäessä, jos oppilaan energiataso on liian alhainen. Pyydettäessä voidaan keittiöltä
antaa esimerkiksi edelliseltä päivältä jäänyttä välipalaa (huomio tuotteiden säilyvyys),
tai näkkileipää ja margariinia, tai hedelmää ja maitoa.
Emme näe tarkoituksenmukaisena laajan aamupalakokeilun järjestämistä tässä
kunnan taloudellisessa tilanteessa.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
antaa asiaselostuksessa olevan lisäselvityksen valtuutettu Liisa Palvaksen
esittämään Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän aloitteeseen
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 7.10.2019 Liisa
Palvaksen esittämä Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän aloite katsotaan tulleen
käsitellyiksi.
__________
Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Alanko esitti kokeiltavaksi aamupalan
jakelua jollain keskikokoisella koululla kuten Lepola, Paijala tai Kolsa 1-3 kuukauden
ajan ja saada siten kokemuksia mallin tarpeellisuudesta. Jäsen Alangon esitys raukesi
kannattamattomana.
Päätös
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti
antaa asiaselostuksessa olevan lisäselvityksen valtuutettu Liisa Palvaksen
esittämään Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän aloitteeseen
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esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 7.10.2019 Liisa
Palvaksen esittämä Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän aloite katsotaan tulleen
käsitellyiksi.

Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Hanski, Virpi Lehmusvaara
kirsi.hanski@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
ruokapalvelupäällikkö, sivistysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Liisa Palvaksen 7.10.2019 § 136 esittämän Tuusulan puolesta -
valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 20
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Kansliapäällikkö
muu päätös:
§ 62 Avain Asumisoikeus Oy, lausunto Korkinkuja 8 perusparantamisen
korkotukilainahakemuksesta, 18.12.2020
Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 79 Kassalainan nostaminen, 11.12.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:
n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 21
Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä
asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:
kasvatus- ja sivistyslautakunta 10.12.2020
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.12.2020
vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11 12.2020
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.12.2020
(otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 22
Ilmoitusasiat
Liitteet

1 Kaupat, joulukuu 2020, khall 11.1.2020
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Suomen Kuntaliitto
Yleiskirje
28.12.2020 nro 14: Suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista
2021
Kunnallinen työmarkkinalaitos
Vuoden 2020 yleiskirjeluettelo
Digi- ja väestövirasto
18.12.2020: Vuoden 2021 Kuntavaalit: äänestypaikkojen ja yhteystietojen
ilmoittaminen
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Päätökset 22.12.2020
- Asumisoikeustalon perusparannuskorkotukilainan hyväksyminen, Avain
Asumisoikeus Oy, Jussilantie 1
- Korkotukilainapäätöksen tarkistaminen, lainaa vähennetään, Tuusulan kunnan
kiinteistöt Oy, Neitoperhontie 2
Sosiaali- ja terveysministeriö
29.12.2020: Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivitykset
Korkein hallinto-oikeus
31.12.2020: Ympäristölupaa koskevat valituslupahakemukset hylätty, Savikon
yksityinen lentopaikka, Nurmijärvi
Uudenmaan ELY-keskus
4.1.2020: Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Massax Oy:n Massaholmin maa-
ainestenotto- ja maankaatopaikkahankkeesta, Vantaa
Järvenpään kaupunki
Järvenpään yleiskaava 2040
HUS valtuusto
17.12.2020
- Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2023
- Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto
17.12.2020
- Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018 - 2022
päivitys
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- Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020 - 2025
- Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen
- Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023
Siuntion valtuusto
7.12.2020 Omavelkaisen takauksen antaminen Oy Apotti Ab:lle
Kauniaistan valtuusto
14.12.2020 Omavelkaisen takauksen antaminen Oy Apotti Ab:lle
Taloushallinto
Marraskuun kuukausikatsaus 2020
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
8.12.2020: Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2021
Maankäyttö
Yli 5.000 m² käsittävät kaupat, joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä
Pöytäkirjoja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 7.12.2020
Uudenmaan liitto, maakuntavaltuusto 15.12.2020
HUS hallitus 14.12.2020, 17.12.2020
HUS valtuusto 17.12.2020
Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2020
Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokous 17.12.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 8.12.2020, 22.12.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 17.12.2020
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokous 4.11.2020
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 23
Muut asiat
halutaan selvitys Osallistuvan budjetoinnin kuluista (mm. tienvarsimainokset ja
niiden pystytys sekä viranhaltijoiden työpanos)
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Kunnallisvalitus
§10
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
§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§11
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 käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181
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Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.
Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.

