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§ 30
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Ennen varsinaisia kokousasioita, projektikoordinaattori Maria Kuusela esitteli
Kulttuurimatkailureitistöä.
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§ 31
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pirjo Lehtonen ja Taina
Ketvel.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Lehtonen ja Soila Hopponen.
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§ 32
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportti 1.1.-31.3.2021
TUUDno-2021-891
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith, Virpi Lehmusvaara, Ulla Kinnunen, Risto Kanerva, Tiina Simons
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.
fi, risto.kanerva@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi
talouspäällikkö, sivistysjohtaja, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-
aikapalveluiden päällikkö, kehittämispäällikkö
Liitteet

1 KuVa neljännesvuosiraportti 032021
2 KuVa_investoinnit tot032021
3 Tavoitteiden seuranta_sivistys 032021
Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien
tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on
säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä.
Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset
tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden
ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä
yleisiä tilinpäätösperiaatteita.
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista
raportoidaan lautakunnalle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-
kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi
raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 § 6 kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset
tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien
toteutuminen tammi-maaliskuulta ovat liitteenä.
Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %.
Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 27,2 %, 2,0 milj.
euroa (v2020: 23,8 %, 1,8 milj. euroa).
Yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen neljännesvuosiraportoinnissa hankerahoitus
on jaksotettu. Ennusteessa on huomioitu, että kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden toimintatuottojen kertymä on ensimmäisenä
vuosineljänneksenä n. 280 tuhatta euroa talousarvioita pienempi uimahallin ja
liikuntapaikkojen sekä museoiden sulusta johtuen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

3/2021

7 (21)

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
21.04.2021

3/2021

8 (21)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 33
Myönnetyn avustuksen siirto vuodelle 2022, Naiskuoro Tuulahdus ry
TUUDno-2021-905
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Anomus avustuksen siirto, Naiskuoro Tuulahdus ry 13.4.2021.pdf
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi kokouksessaan 27.2.2020 avustuksia
kulttuuri- ja taidetoimintaan vuodelle 2020. Koronapandemian vuoksi moni
tuusulalainen toimija joutui perumaan vuoden 2020 tapahtuman ja näin kävi
myös Naiskuoro Tuulahduksen kuoroworkshop-tapahtumalle. . Edelleen jatkuvan
pandemian vuoksi Naiskuoro Tuulahdus ry hakee kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lupaa siirtää vuonna 2020 myönnetty avustus käytettäväksi
vuonna 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää myöntää Naiskuoro Tuulahdus ry:lle luvan
käyttää kuoroworkshop-tapahtumalle myönnetty avustus
vuonna 2022. Tapahtumaan vuonna 2020 maksettu avustus on käytettävä vuoden
2022 tapahtumien järjestämiseen eikä siihen voi hakea uutta avustusta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 34
Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleisssuunnitelma, lausunto
TUUDno-2020-397
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Kanerva, Ulla Kinnunen, Virpi Lehmusvaara
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, sivistysjohtaja
Liitteet

1 Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma, lausuntopyyntö
2 Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma 2021, kvltk 21.4.2021
Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopynnössään
24.3.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoa Tuusulanjärven rantojen
virkistyskäytön yleissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään
6.5.2020 klo 16.00.
Asiaselostus
Tuusula käynnisti vuonna 2017 projektin Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden
virkistyskäytön kehittämiseksi. Tuusulanjärveä kiertävän yhtenäisen reitistön
suunnittelu ja toteutus on ollut kuluvan valtuustokauden (2017-2021) tärkeä tavoite.
Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuunnitelmatyö tilattiin
konsulttityönä Swecolta tammikuussa 2020. Osana työtä Sweco toteutti
myös Tuusulanjärven ja lähialueiden virkistys- ja matkailureittien tarveselvityksen.
Selvityksen perusteella erityisen suuri tarve on hyvin opastetuille, jatkuville, palveluja
sisältäville ja teemoitetuille reiteille. Tarve on ylikunnallinen ja kuntien kaikkia alueita
koskeva. Lähivirkistysreittien ympärivuotinen käyttö ja tarve uusille reiteille on
vahvassa kasvussa. Nykyisille reiteille toivotaan ulkoilijan peruspalveluita, parempaa
joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä matkailupalveluja.
Yleissuunnitelmassa on osoitettu Tuusulanjärveä kiertävä reitistö, joka johtaa
vierailijan tutustumaan alueen monipuoliseen luontoon, maisemiin,
kulttuurikohteisiin ja liikuntapaikkoihin. Suunnitelmakartalle on yhdistetty alueelle eri
aikoina laadittujen kaavojen, virkistyskäyttösuunnitelmien, selvitysten sekä
puistosuunnitelmien aineistoja.
Yleissuunnitelmakartalla osoitetaan virkistysreitistö ja siihen kytkeytyvät olemassa
olevat virkistyskohteet (luonto, maisema, kulttuuri, liikunta, palvelut). Lisäksi esitetään
virkistykseen kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet. Tämän lisäksi
suunnitelmaa esittelevään raporttiin on koottu erilaisten selvitysten, kuten luonto-,
maisema- ja kulttuuriselvitysten tuloksia sekä muita lähtötietoja, kuten esimerkiksi
karttakoosteita nykyisistä palvelukohteista, pysäköintipaikoista ja venevalkamista sekä
muista järveä ympäröivistä nykyisistä jalankulun ja pyöräilyn reiteistä.
Yleissuunnitelmatyö on pitänyt sisällään laajan lähtöaineiston koonnin lisäksi
reittitarkastelua, jossa on selvitetty Tuusulanjärveä ympäröivät jalankulun, pyöräilyn,
ulkoilun sekä maastopyöräilyn reitit. Reittien jatkuvuutta on tutkittu joukkoliikenteen
pysäkeiltä ja pysäköintialueilta alueen eri kohteisiin sekä yhteyksien jatkuvuutta eri
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palveluiden ja kohteiden välillä. Reittien linjauksissa on pyritty huomioimaan
maanomistukselliset kysymykset.
Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä, erilaisia käyttäjäryhmiä ja
heidän vaihtuvia tarpeitaan reittien näkökulmasta. Osaa kohteista on tutkittu reittien
jatkuvuuden ja kohteiden saavutettavuuden sekä rakennettavuuden kannalta
yleissuunnitelmatasoa tarkemmin. Tällaisia kohteita ovat olleet esimerkiksi
reittimahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tutkiminen Sarvikallion reitiltä kohti
lintukosteikkoja, reittien yhdistyminen Anttilan tilakeskuksen läpi sekä yhteyksien
tutkiminen Koskenmäentien yli jokivarteen. Työn yhteydessä on laadittu myös
Rantatien alustava kehittämissuunnitelma.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen
virkistyskäytön kehittäminen. Suunnitelmassa osoitetaan virkistysreitistö, siihen
kytkeytyvät olemassa olevat virkistys-, suunnittelu- ja kulttuurikohteet sekä esitetään
tavoitellut reittiverkoston täydennystarpeet Tuusulan kunnan alueella.
Kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet osoitetaan hyvinkin pitkälle
aikavälille. Reittien yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa
niiden toteuttamismahdollisuudet ja resursoida sekä aikatauluttaa hankkeet, kilometri
kerrallaan. On tärkeää lähteä edistämään määrätietoisesti hankkeita, joille on
kaavalliset ja tarvittavien lupien kannalta hyvät edellytykset toteutua. Saavutettavuus
läheltä ja kaukaa tulee olla sujuvaa. Tuusulanjärven virkistyskohteisiin on helppo
tulla. Suunnitelmassa on hyvin korostettu pysäköintialueiden riittävyyttä ja
sijoittumista eri puolille järveä, mikä on osoittautunut jo nykyisten luonto- ja
virkistyskohteiden rakentamisessa erittäin tärkeäksi seikaksi.
Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä, käyttäjäryhmiä
ja liikkujien vaihtuvia tarpeita reittien näkökulmasta. Käytön ohjaus ja opastus on
ensiarvoisen tärkeää, liikkumisen tavat ja muodot monipuolistuvat koko
ajan. Suunnitelmassa tulee huomioida palveluiden ja niiden käytön
ympärivuotisuus. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti talvella tuhansia kävijöitä ympäri
Etelä-Suomea. Luonnon, virkistyksen ja kulttuurin Tuusulanjärvi sekä alueen
kehittämistarpeet on koottu hyvin yhteen raportissa.
On tärkeää, että järven kehittämistä tehdään
kuntayhteistyönä. On tavoiteltava yhteistä tavoitetasoa kuntien erityispiirteitä
korostaen. Tuusulanjärven hoidon laatu kaikkinensa tulee olla korkea, visuaalista ja
yhtenäistä ilmettä korostaen. Alueella tuotetaan korkealaatuisia matkailun palveluita,
joita tuetaan edellä mainituilla asioilla. Kuntayhteistyö, matkailun tarpeiden
huomioiminen ja tukeminen on tärkeää, sillä Tuusulanjärven virkistyskäyttö on
yhteinen asia, joka tuo myös yhteistä vastuuta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Tuusulanjärven rantojen
virkistyskäytön yleissuunnitelmasta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.
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__________
Puheenjohtajan avattua keskustelun, lautakunta päätti yksimielisesti lisätä
seuraavan jäsen Meckeiborgin esittämän ja jäsen Yltävän kannattaman
täydennyksen lausuntoon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa Fjällbon osalta - suunnitelman sivu 27/41,
kohta 5.4.9 Fjällbon puisto, viimeinen kappale - että Fjällbon mahdollinen ja nykyisen
asuinrakennuksen korvaava rakentaminen on oltava vain vähäistä ja pelkästään
Fjällbon puistoa ja sen käyttöä palvelevaa rakentamista.
Muilta osin lautakunta hyväksyi annetun lausunnon.

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti antaa Tuusulanjärven rantojen
virkistyskäytön yleissuunnitelmasta alla olevan lausunnon.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen
virkistyskäytön kehittäminen. Suunnitelmassa osoitetaan virkistysreitistö, siihen
kytkeytyvät olemassa olevat virkistys-, suunnittelu- ja kulttuurikohteet sekä esitetään
tavoitellut reittiverkoston täydennystarpeet Tuusulan kunnan alueella.
Kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet osoitetaan hyvinkin pitkälle
aikavälille. Reittien yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa
niiden toteuttamismahdollisuudet ja resursoida sekä aikatauluttaa hankkeet, kilometri
kerrallaan. On tärkeää lähteä edistämään määrätietoisesti hankkeita, joille on
kaavalliset ja tarvittavien lupien kannalta hyvät edellytykset toteutua. Saavutettavuus
läheltä ja kaukaa tulee olla sujuvaa. Tuusulanjärven virkistyskohteisiin on helppo
tulla. Suunnitelmassa on hyvin korostettu pysäköintialueiden riittävyyttä ja
sijoittumista eri puolille järveä, mikä on osoittautunut jo nykyisten luonto- ja
virkistyskohteiden rakentamisessa erittäin tärkeäksi seikaksi.
Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä, käyttäjäryhmiä
ja liikkujien vaihtuvia tarpeita reittien näkökulmasta. Käytön ohjaus ja opastus on
ensiarvoisen tärkeää, liikkumisen tavat ja muodot monipuolistuvat koko
ajan. Suunnitelmassa tulee huomioida palveluiden ja niiden käytön
ympärivuotisuus. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti talvella tuhansia kävijöitä ympäri
Etelä-Suomea. Luonnon, virkistyksen ja kulttuurin Tuusulanjärvi sekä alueen
kehittämistarpeet on koottu hyvin yhteen raportissa.
On tärkeää, että järven kehittämistä tehdään
kuntayhteistyönä. On tavoiteltava yhteistä tavoitetasoa kuntien erityispiirteitä
korostaen. Tuusulanjärven hoidon laatu kaikkinensa tulee olla korkea, visuaalista ja
yhtenäistä ilmettä korostaen. Alueella tuotetaan korkealaatuisia matkailun palveluita,
joita tuetaan edellä mainituilla asioilla. Kuntayhteistyö, matkailun tarpeiden
huomioiminen ja tukeminen on tärkeää, sillä Tuusulanjärven virkistyskäyttö on
yhteinen asia, joka tuo myös yhteistä vastuuta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa Fjällbon osalta - suunnitelman sivu 27/41,
kohta 5.4.9 Fjällbon puisto, viimeinen kappale - että Fjällbon mahdollinen ja nykyisen
asuinrakennuksen korvaava rakentaminen on oltava vain vähäistä ja pelkästään
Fjällbon puistoa ja sen käyttöä palvelevaa rakentamista.
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§ 35
Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäyttösuunnitelmaehdotus, lausunto
TUUDno-2020-1790
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen, Risto Kanerva, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Virpi
Lehmusvaara
ulla.kinnunen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi,
hannamari.halinen@tuusula.fi, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, opetuspäällikkö,
varhaiskasvatuspäällikkö, sivistysjohtaja
Liitteet

1 Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, kvltk 21.4.2021
2 Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma,
lausuntopyyntö
Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopynnössään 24.3.2021
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoa Anttilan tilakeskuksen rannan
virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan
viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.
Alueen suunnittelun taustaa
Anttilan tilakeskuksen alue osallistui vuonna 2019 kansainväliseen Europan 15 -
arkkitehtuurikilpailuun, jonka voitti portugalilaisen työryhmän ehdotus Anttila Farm
Incubator, suunnittelijoinaan Joana Gil Ribeiro (PT) ja Rui Cunha (PT) ja Carolina Gil
Ribeiro (PT).
Tuusulan kaavoitus päätti kilpailutuomariston suosituksen mukaisesti antaa rannan
virkistyskäytön suunnittelun kilpailussa toiseksi sijoittuneelle 60°North -ryhmälle,
johon kuuluvat Natalia Vera Vigaray (ES), Emmanuel Laux (DE), Patxi Martín
Domínguez (ES) ja Josep Garriga Tarrés (ES).
Nyt nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ja siitä saatava palaute toimivat
jatkosuunnittelun pohjana asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä
virkistystoimintojen toteutukselle. Nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ei ole
toteutussuunnitelma, vaan visio tulevasta.
Vuorovaikutuksen avulla saadaan kartoitettua asukkaiden, yritysten, kunnan eri
toimialojen sekä muiden viranomaisten mielipiteet
Saatavan palautteen pohjalta voidaan ratkaista, mitä osioita suunnitelmasta
halutaan tai voidaan toteuttaa
Mikäli yhtenäisiä reittiosuuksia halutaan toteuttaa nopeammin, voidaan ne
toteuttaa ulkoilureittitoimituksella
Suunnitelma toimii tausta-aineistona asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle
sekä toteutukselle.
Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä
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Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti
Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat,
luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, Sarvikalliolla ulkoilevien,
järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään
alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -paikkoja, jotka muodostavat alueelle omia
toiminnallisia saarekkeitaan, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja
pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja
terassia, saunaa ja infopistettä.
Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa, hyödynnetään alueen
maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että
rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu
ympäristöönsä sulavasti.
Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten, että alueen kehittäminen
ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik-
ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista
esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, jolla
vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.
Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan
osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja
voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen
venevajan tilalle on esitetty venevajaa, jossa veneitä voi kunnostaa, järjestää kursseja
tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu
suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.
Tämän nähtävilläoloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri-
ja uimapaikkaselvitys, jossa arvioitiin niiden toteuttamismahdollisuuksia ja -
kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan
toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla
vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä
ruoppausten, kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-altaan avulla
tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä
voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.
Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen
kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn, kävelyyn sekä luonnon
kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten, että järven eteläosan asuinalueet
yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja
Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen
Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan
asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä, joka
alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut
suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Anttilan rannan kehittämissuunnitelma tuo esille kehittämisalueen vahvan yhteyden
Tuusulanjärveen ja alueen kulttuurihistoriaan. Rannan upeat maisemat ja alueelle
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suunnitellut oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa
asukkaiden, ulkoilijoiden, järveä pyörällä kiertävien sekä alueella matkailevien
vierailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelualueita,
jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan ja monipuolisen reitistön avulla. Alueelle osoitetaan
paikat myös palvelutoiminnalle, kuten ravintolalle, saunalle ja infopisteelle.
Suunnittelussa tuodaan esille Tuusulanjärven historiaa, hyödynnetään alueen erilaisia
maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että
rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu
ympäristöönsä sulavasti. Alueen vahvuutena tuodaan esille sen maaseutumainen
luonne ja maanviljelysmaisema. Avoimet peltomaisemat kuuluvat tuusulalaiseen
kulttuuriympäristöön. Anttilan ranta on oiva oppimisympäristö lapsille.
Toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan, kokonaissuunnitelman pohjalta.
Grilli- ja piknik-paikan rakentaminen käynnisti viime vuonna pitkäjänteisen alueen
kehittämistyön. Uusien venepaikkojen ja laitureiden osoittaminen kehittämisalueelle
kuntalaisten ja kyläyhteisön käyttöön parantaa järven saavutettavuutta.
Kehittämissuunnitelmassa olevat uudet yhteydet Tuusulanjärven länsipuolen reitistön
kehittämiseksi ja parantamiseksi kehittyvät hankkeen myötä. On hienoa, että
suunnitelmassa tuodaan esiin alueen käyttöä ympärivuotisesti.
Suunnitelma tuo valtavasti ulkoilun, liikkumisen ja järven virkistyskäytön
mahdollisuuksia Tuusulanjärvelle ja kuntaan. Kehittämiskohteiden toteutuksessa on
otettava huomioon matkailun tarpeita ja paikallisten asukkaiden toiveita alueen
kehittämiseksi. Mahdollisimman laaja sitoutuminen hankkeeseen lisää yksittäisten
kohteiden toteuttamismahdollisuuksia ja yhteisön sitoutumista alueen pitkäjänteiseen
kehittämiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Anttilan tilakeskuksen rannan
virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 36
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
1. Sivistysjohtajan päätökset
12.04.2021 § 24 Kellokosken kirjaston ja nuorisotilan kalusteiden hankinta,
tilauspäätös, Martela Oy:ltä hintaan 44 480,50 alv (0%)
14.04.2021 § 28 Matalan kynnyksen toiminnan avustus,Tiina Hakala, kädentaidot-
pajatoiminnan järjestämiseen. Avustussumma on 350 euroa

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä
käsiteltyjä asioita käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 37
Ilmoitusasiat
TUUDno-2018-253
1. Henkilöstöjohtajan päätös:
11.04.2021 § 22 Museon kiinteistönhoitajan nimikkeen muuttaminen, 1.8.2021 lukien
museomestariksi
2. Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätökset:
25.03.2021 § 14 Matalan kynnyksen toiminnan avustus,Maija Linturi, kahden
hyönteisaiheisen puutarhassa tapahtuvan ötökkäiltaman järjestämiseen. Iltamat
järjestetään Tuusulassa kesän 2021 aikana,heinäkuussa ja elokuussa.
Avustussumma on 1 200 euroa.
29.03.2021 § 18 Matalan kynnyksen toiminnan avustus,Tuusulanjärven tapahtumat
Oy, Matalan kynnyksen toiminnan avustus kohdennetaan striimatun Tuusulanjärvi-
klubin esiintyjien,taiteilijoiden ja tekijöiden palkkioihin. Avustussumma on 3 000 euroa
25.03.2021 § 15 Kellokosken kirjaston kirjahyllyjen ja esittelykalusteiden
hankinta, Fratelli Grupi Oü:lta hintaan 41 306 € (alv 0%)
3. Kulttuuri- ja museotoimenjohtajan päätös:
24.03.2021 Kirjastonhoitajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 6.4.2021-
5.2.2022, Jenni Simelius
4. Kirjastotoimenjohtajan päätökset:
17.03.2021 § 1 Omatoimikirjastojärjestelmä Kellokosken kirjastoon /tilauspäätös, P.V.
Supa Oy:n hintaan 9384 euroa (alv 0%) ja lisäksi tilataan optiona ollut Remote
controller "kosketukseton näyttö" lainausautomaattiin ja sisäänkirjatumisyksikköön
hintaan 500 e (alv 0%)
23.03.2021 § 2 Tuusulan kirjaston poikkeusaukioloajat kevät 2021

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 38
Muut asiat
- Yhteiskokous 15.6. kasvatus- ja sivistyslautakunnan kanssa, aihe: Hyte-kertomus
- Korona-rajoitusten purkua nuorten harrastustoiminnassa toivotaan toteutuvaksi
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Muutoksenhakukielto
§30, §31, §32, §34, §35, §37, §38
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§33, §36
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, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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.

