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§ 33
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 34
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Leena Haatainen ja Annette Nieminen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Haatainen ja Annette Nieminen.
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§ 35
Puistokylä, asemakaava nro 3589, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Iknen lausunto
TUUDno-2021-825
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Lausuntopyyntö Puistokylä asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3589, ikne
30.8.2021
Perustelut
Puistokylän asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 29.4 - 31.8.2021. Kasvu ja ympäristö
/kaavoitus pyytää ikäihmiste neuvostolta lausuntoa Puistokylän asemakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan 31.8.2021
mennessä.
Suunnittelun tavoitteet ja suunnittelualue
Puustellinmetsän eteläpuolelle sijoittuvalle alueelle suunnitellaan monipuolista
asuinaluetta, jonka sekoitettu rakenne vaihtelee kerrostaloista kytkettyihin
pientaloihin ja erillispientaloihin. Alueen toteuttaminen edellyttää katuyhteyden
rakentamista Fallbackantielle alueen kytkemiseksi Tuusulanväylään.
Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Rykmentinpuistossa. Suunnittelualue
rajautuu pohjoisosassa Puustellinmetsään, lännessä urheilukeskukseen ja etelässä
Palkkitien teollisuusalueeseen. Suunnittelualueen itäpuolinen alue on
asemakaavoittamatonta luonnontilaista metsäaluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on
noin 30 ha. Alueen rajausta voidaan vielä muuttaa suunnittelutyön edetessä.
Suunnittelun taustatietoa
Alue on maastonmuodoiltaan melko tasaista hiekkakangasta ja talousmetsää. Alue on
toiminut aikaisemmin varuskunnan harjoitusalueena, johon on sijoittunut
harjoitusalueen lisäksi ampumarata. Ampumaradan maaperä on myöhemmin
kunnostettu. Alueen länsireunalla sijaitsee vanha ortodoksihautausmaa. Varuskunnan
toiminnan lakattua alue on ollut vilkkaassa virkistyskäytössä. Alueelle on laadittu
vuonna 2019 reittisuunnitelma, jonka tavoitteena on luoda pohja monipuolisen ja
houkuttelevan reittiverkoston saamiseksi. Virkistysmahdollisuuksia tarjoaa polku-ja
latuverkoston lisäksi frisbeegolf-rata, jolle kunta on myöntänyt maa-alueen
käyttöoikeuden 31.10.2022 saakka.
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa ja
asemakaavoittamaton. Puistokylän asemakaava on merkitty kaavoituksen
työohjelmaan vuodelle 2021.
Ikäihmisten neuvoston lausunto
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Ikäihmisten neuvoston mielestä alueen suunnittelua jatkettaessa ja Rykmentinpuiston
aluetta kehitettäessä tulee huomioida nykyiset alueen tarpeet sekä luonnon,
virkistyksen, ulkoilun ja liikunnan tarjoamat mahdollisuudet asukkaiden virkistykselle
ja hyvinvoinnille. Neuvosto toteaa, että tutkimuksissa on osoitettu ympäristön olevan
yhteydessä asukkaan hyvinvointiin, esimerkiksi viheralueiden ja metsässä oleskelun
on osoitettu vähentävän stressiä.
Alueella sijaitsevat ulkoilumaastot, luonto ja reitit tukevat osaltaan asukkaiden fyysistä
hyvinvointia tarjoamalla lähivirkistysalueita ja laajempia retkeily- ja luontoalueita
asukkaille. Neuvoston huolena on, että alueen luontoarvot, virkistyskäyttö ja
hyvinvointivaikutukset eivät toteudu, jos aluetta kaavoitetaan liian tehokkaasti.
Toisaalta lähellä luontoa oleva, vehreä asuinympäristö ja lähellä olevat ulkoilumaastot
sekä harrastuspaikat ovat tärkeitä tekijöitä asuinpaikkaa valittaessa.
Rykmentinpuiston alueella sijaitsevat ulkoilureitit tukevat paitsi asukkaiden fyysistä
hyvinvointia, tarjoavat myös kaikille asukkaille tasapuolisen mahdollisuuden ulkoiluun
sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta
urheilukeskus ympäristöineen on paikka, jossa yhteisöllisyyden ja kohtaamisten
syntyminen on mahdollista.
Puistokylän osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyllä alueella sijaitsee
urheilukeskus kattavine virkistys- ja ulkoiluverkostoineen. Alueella sekä kuntalaiset
että lähikunnista tulevat ihmiset liikkuvat aktiivisesti mm. frisbeegolf-radalla pelaten.
Kunta kehittää urheilukeskuksen aluetta suunnitelmallisesti. On tärkeää, että
urheilukeskuksen ja sitä ympäröivän alueen ja toimintojen tarpeet huomioidaan.
Rykmentinpuiston aluetta suunniteltaessa onkin jätettävä riittävästi tilaa
urheilukeskuksen laajentumiselle. Asuinalueen rajaus on tehtävä niin, että
frisbeegolfrata ja hiihtoladut säilyvät muuttumattomina.
Neuvosto painottaa, että ympäristössä tulisi korostua esteettömyys, palvelujen
saavutettavuus sekä osallistumismahdollisuudet. Mahdollisten asumisratkaisujen
tulee tarjota turvallisuutta, terveyttä ja osallistumista edistäviä ratkaisuja, jotka
parantavat erityisesti ikääntyvien ihmisten elämänlaatua. Esteetön asuinalue on
helppo hahmottaa ja siellä on helppo liikkua. Fyysisen esteettömyyden lisäksi tulee
huomiota kiinnittää kognitiiviseen ja aistiesteettömyyteen sekä alueen
käytettävyyteen. Yhteisöllisyyteen ja sosiaalisiin suhteisiin kannustava asuinympäristö
on hyvä kaikille väestöryhmille varsinkin nyt, kun yksinäisyyden on todettu
lisääntyneen eri väestöryhmissä. Levähdyspaikat ja matalan kynnyksen
kohtaamispaikat edistävät kaikkien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Alue on
kuntalaisille tärkeä ja sen vuoksi asukkaiden tulee voida osallistua alueen
suunnitteluun ja kehittämiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Ikäihmisten neuvosto päättää
antaa asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
__________________________________________
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Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Petäjäniemi ehdotti, että lausuntoon
lisätään frisbeegolfin ja ulkoilureittien lisäksi myös suunnistus. Ehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
Lisäksi jäsen Mäkinen ehdotti, että lausuntoon kirjataan, että katuyhteyden
rakentamisessa Fallbackantielle on taattava liikenneturvallisuus. Ehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
Päätös
Ikäihmisten neuvosto päätti
antaa alla olevan mukaisen lausunnon
Ikäihmisten neuvoston lausunto
Ikäihmisten neuvoston mielestä alueen suunnittelua jatkettaessa ja Rykmentinpuiston
aluetta kehitettäessä tulee huomioida nykyiset alueen tarpeet sekä luonnon,
virkistyksen, ulkoilun ja liikunnan tarjoamat mahdollisuudet asukkaiden virkistykselle
ja hyvinvoinnille. Neuvosto toteaa, että tutkimuksissa on osoitettu ympäristön olevan
yhteydessä asukkaan hyvinvointiin, esimerkiksi viheralueiden ja metsässä oleskelun
on osoitettu vähentävän stressiä.
Alueella sijaitsevat ulkoilumaastot, luonto ja reitit tukevat osaltaan asukkaiden fyysistä
hyvinvointia tarjoamalla lähivirkistysalueita ja laajempia retkeily- ja luontoalueita
asukkaille. Neuvoston huolena on, että alueen luontoarvot, virkistyskäyttö ja
hyvinvointivaikutukset eivät toteudu, jos aluetta kaavoitetaan liian tehokkaasti.
Toisaalta lähellä luontoa oleva, vehreä asuinympäristö ja lähellä olevat ulkoilumaastot
sekä harrastuspaikat ovat tärkeitä tekijöitä asuinpaikkaa valittaessa.
Rykmentinpuiston alueella sijaitsevat ulkoilureitit tukevat paitsi asukkaiden fyysistä
hyvinvointia, tarjoavat myös kaikille asukkaille tasapuolisen mahdollisuuden ulkoiluun
sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta
urheilukeskus ympäristöineen on paikka, jossa yhteisöllisyyden ja kohtaamisten
syntyminen on mahdollista.
Puistokylän osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyllä alueella sijaitsee
urheilukeskus kattavine virkistys- ja ulkoiluverkostoineen. Alueella sekä kuntalaiset
että lähikunnista tulevat ihmiset liikkuvat aktiivisesti mm. frisbeegolf-radalla pelaten
tai suunnistaen. Kunta kehittää urheilukeskuksen aluetta suunnitelmallisesti. On
tärkeää, että urheilukeskuksen ja sitä ympäröivän alueen ja toimintojen tarpeet
huomioidaan. Rykmentinpuiston aluetta suunniteltaessa onkin jätettävä riittävästi
tilaa urheilukeskuksen laajentumiselle. Asuinalueen rajaus on tehtävä niin, että
esimerkiksi frisbeegolfrata, hiihtoladut ja ulkoilumaastot säilyvät muuttumattomina.
Neuvosto tähdentää, että katuyhteyden rakentamisessa Fallbackantielle on
huomioitava, että alueella on turvallista liikkua ja alueelle saapuminen sekä alueelta
poistuminen on turvallista ja sujuvaa.
Neuvosto painottaa, että ympäristössä tulisi korostua esteettömyys, palvelujen
saavutettavuus sekä osallistumismahdollisuudet. Mahdollisten asumisratkaisujen
tulee tarjota turvallisuutta, terveyttä ja osallistumista edistäviä ratkaisuja, jotka

Tuusulan kunta
Ikäihmisten neuvosto

Pöytäkirja
30.08.2021

6/2021

8 (13)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

parantavat erityisesti ikääntyvien ihmisten elämänlaatua. Esteetön asuinalue on
helppo hahmottaa ja siellä on helppo liikkua. Fyysisen esteettömyyden lisäksi tulee
huomiota kiinnittää kognitiiviseen ja aistiesteettömyyteen sekä alueen
käytettävyyteen. Yhteisöllisyyteen ja sosiaalisiin suhteisiin kannustava asuinympäristö
on hyvä kaikille väestöryhmille varsinkin nyt, kun yksinäisyyden on todettu
lisääntyneen eri väestöryhmissä. Levähdyspaikat ja matalan kynnyksen
kohtaamispaikat edistävät kaikkien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Alue on
kuntalaisille tärkeä ja sen vuoksi asukkaiden tulee voida osallistua alueen
suunnitteluun ja kehittämiseen.
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§ 36
Vanhusten viikko Tuusulassa 2021
TUUDno-2021-1919
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Perustelut
Valtakunnallista Vanhustenviikkoa vietetään 3.10.-10.10.2021 teemalla Luonto antaa
voimaa – Naturen ger kraft. Vanhustyön keskusliitto järjestää Vanhustenpäivän
valtakunnallisen pääjuhlan ikääntyneille ihmisille ja heidän läheisilleen sunnuntaina
3.10.2021 Ähtärissä yhteistyössä Ähtärin kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa.
Tuusulassa on vietetty vuosittain Vanhustenviikon juhlaa niin, että
järjestämisvastuussa on kukin eläkeläisjärjestö vuorollaan. Tänä vuonna järjestelyistä
vastaa Tuusulan Seudun Eläkeläiset ry. Vanhustenviikon juhla on suunniteltu
pidettäväksi 6.10.2021 klo 12 Väinölässä.
Juhlan lisäksi Tuusulassa eri toimijat ovat suunnitelleet Vanhustenviikolle erilaisia
tapahtumia, jotka kootaan yhteen tiedotteeseen. Myös Keusote on suunnitellut
tapahtumia ja tilaisuuksia alueen kunnissa.
Ehdotus
Esittelijä: Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Ikäihmisten neuvosto päättää
merkitä tiedoksi Vanhustenviikolla järjestettävien tapahtumien ja tilaisuuksien
suunnittelutilanteen.
Päätös
Ikäihmisten neuvosto päätti
perua Tuusulan vanhustenviikon juhlan vallitsevan koronatilanteen vuoksi ja
siirtää sen pidettäväksi syksyllä 2022.
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§ 37
Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilökuljetusten hankinnasta, ikäihmisten neuvoston lausunto
TUUDno-2021-1918
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Lausuntopyyntö sote -henkilökuljetukset, Ikne 30.8.2021
Keusote on kilpailuttamassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuksia ja muita
tarpeen mukaisia kuljetuspalveluja. Kuljetuspalvelu sisältää palvelukuvauksen
vaatimusten mukaisen palvelun, kuljettajan ja ajoneuvon. Kuljetuspalvelua koskeva
hankinta on tarkoitus toteuttaa dynaamisena hankintajärjestelmänä, jossa
ensivaiheessa kilpailutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisia reittikuljetuksia
(esim. työkeskus- harrastus- tai muut ryhmäkulje-tukset), kiireettömiä
potilassiirtokuljetuksia ja vammaispalvelulakiin perustuvat työ- ja opis-kelumatkat
erityisesti silloin kun ne toteutuvat ryhmäkuljetuksina. Hankinta ei pidä sisällään
sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella myönnettyjä vapaa-ajan matkoja
(nämä kilpailutetaan myöhemmin), terveydenhuoltolain perusteella myönnettäviä
ensihoidon kulje-tuksia ja Kelan vastuulle kuuluvia terveydenhuollon kuljetuksia.
Hankinta tullaan toteuttamaan sote-palveluhankintana, jolloin on tärkeää huomioida
palvelun käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen. Vanhus- ja vammaisneuvostojen
edustajat ovat olleet mukana hankintatyöryhmän työskentelyssä kevään aikana.
Ennen tarjouspyynnön julkaisua pyydetään neuvostojen näkemystä palvelukuvauksen
sisällöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Ikäihmisten neuvosto päättää
keskustella lausunnon antamisesta ja antaa lausunnon kokouksessaan.
Päätös
Ikäihmisten neuvosto päätti antaa alla olevan lausunnon.
Tuusulan ikäihmisten neuvoston lausunto Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten hankinnasta
Ikäihmisten neuvosto antaa lausunnon, vaikka Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei
ole toimittanut lausuntopyyntöä Tuusulassa toimiville neuvostoille. Neuvoston sihteeri
on saanut lausuntopyynnön toisen kunnan kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilökuljetusten hankinta on erityisen tärkeä vammaisneuvostolle ja sen vuoksi
ikäihmisten neuvosto pyytää, että lausuntopyyntö toimitettaisiin myös Tuusulan
vammaisneuvostolle.
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1. Neuvoston nimi ja paikkakunta: Tuusulan ikäihmisten neuvosto
2. Mitkä ovat sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisissa työ- ja
opiskelumatkoissa palvelun laadun kannalta tärkeitä asioita?
Tärkeintä on se, että palvelun tarvitsija/asiakas saa palvelun siihen aikaan, kun hän on
sen tilannut ja että palvelu toimii moitteettomasti silloin kun asiakas palvelua
tarvitsee. Palvelussa käytettävän ajoneuvon tulee vastata asiakkaan tarpeita niin
varustetason kuin kuljettajan pätevyyden osalta. Reitit tulee suunnitella niin, että
matkasta ei saa tulla ajallisesti liian pitkä.
3. Millaisia toiveita asiakkailla on avustamis- ja saattamispalveluille ja ovatko
niitä koskevat kuvaukset palvelukuvauksessa sopivia?
Palvelun tarjoajalla tulee olla mahdollisuus osoittaa asiakkaalle sama tuttu kuljettaja,
joka luo turvallisuuden tunnetta ja jouhevoittaa matkustamista. Kuljetuksen
tilaaminen tulee olla helppoa ja se tulee pystyä tekemään puhelimitse ei ainoastaan
netin kautta. Tilaus tulee voida tehdä puhelimitse helposti ilman monia
valintanäppäimiä tekemällä.
4. Ovatko ajoneuvojen kuvaukset tarkoituksenmukaisia? Mikäli eivät ole, miten
niitä olisi hyvä korjata?
Kuljetuskalusto tulee olla sellainen, että asiakas saa asianmukainen auton kuljetusta
varten. Kaluston tulee olla turvallinen ja asianmukainen. Tilaa tulee olla riittävästi,
jotta matkustamiseen voidaan taata väljyys. Autoon tulee olla helppo mennä sisään.
5. Mitä muuta haluatte sanoa?
Keskeistä kuljetuspalvelujen tilaamisessa on myös se, miten ja mistä palvelu tilataan.
Keskitetystä palvelun tilaamisesta on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Tärkeintä
on se, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun ajallaan ja hän voi luottaa palvelun
toimivuuteen koko kuljetustarpeen ajan.
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§ 38
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Ikäihmisten neuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen hanke on käynnistynyt. Ohjausryhmän
ensimmäiseen kokoukseen 27.8. Ikäihmisten neuvoston edustajana osallistuu
Leena Haatainen. Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään joulukuussa. Ikne
päättää seuraavassa kokouksessaan ohjausryhmän jäsenen.
Eläkkeensaajien Keskusliiton tiedote ja vetoomu: Kotitalousvähennys on saatava
tulevassa kokeilussa kaikkien ulottuville
Ehdotus
Ikäihmisten neuvosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 39
Keskusteluasiat
Päätös
Puheenjohtaja kiitti neuvostoa kuluneesta kaudesta ja jäsenet kiittivät neuvoston
puheenjohtajistoa kauden aikana tehdystä työstä.

