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§ 46
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 47
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jukka Ahlgren ja Jukka Klint.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Taina Ketvel ja Aki Aaltonen.
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§ 48
Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7/2018
TUUDno-2018-405
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk tot072018_hlöstö062018.pdf
Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten tulee
systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisesta.
Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta
osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.
Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Heinäkuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.-
31.7.2018 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.6.2018 ja
vertailun vuoteen 2017.
Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,3 %.
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-heinäkuussa kokonaisuutena
muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 59,5 % (v2017: 59,9 %).
Ehdotus
Esittelijä: Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 7/2018 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 49
Pellavamäentien OAS, lausunto
TUUDno-2018-904
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Kuntasuunnittelu/Kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
lausuntoa Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.6–
29.6.2018 ja 13.8–31.8.2018 välisenä aikana.
Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylän eteläpuolelle Riihikallion
Pellavamäentien lähiympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa Riihikallion koulun
tontin laajentuminen ja täydennysrakentaminen koulun läheisyydessä. Pellavamäen
kallioinen metsäalue koulun luoteis- ja pohjoispuolella on tarkoitus säilyttää
virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen huomioiden.
Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin Riihikallion koulun ja päiväkoti Pellavan lisäksi
Pellavamäentien rinteessä rakentamaton julkisten rakennusten tontti, Pellavamäen
ulkoilualue ja luonnontilaista puistoaluetta.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1964-2011). Osa
suunnittelualueesta, Pellavamäentien pohjoisosan itäpuoli on asemakaavoittamatonta
aluetta. Pellavamäentien pohjoisosan länsipuoli on merkitty asemakaavassa
luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL) sekä yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y). Riihikallion koulu on merkitty opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YO-5). Koulun pohjoispuoli on lähivirkistysaluetta (VL) ja
koulun itäpuoli julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL). Koulun
eteläpuoleinen Peuranpuisto on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi
(PL).
Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat –osayleiskaava, mikä on
oikeusvaikutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin. Tämän
kaavamuutoksen suunnittelualue kuuluu suurelta osin asemakaavoitettuun
alueeseen, mille ei ole osoitettu käyttötarkoitusmerkintää osayleiskaavassa.
Pellavamäki on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL-1). VL-1 -alueen halki kulkee
ohjeellinen ulkoilureitti.
Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa, mutta ehdotusta ei ole vielä asetettu
nähtäville. Yleiskaava 2040:ssa Pellavamäentie on merkitty joukkoliikenteen
laatukäytäväksi (jl) ja yhdystieksi. Suunnittelualueen osalta Pellavamäentien eteläpuoli
on osoitettu asumiseen (AK-1, AO, AP). Tien länsipäädyssä lähellä Ruotsinkyläntien
risteystä on osoitettu lounais-koillissuuntainen viheryhteystarve, maakunnallisesti
arvokaskulttuuriympäristö ja maisemapelto (MA).Ruotsinkyläntien suuntaisesti kulkee
kevyenliikenteen runkoverkko. Pellavamäentien pohjoispuolelle on osoitettu asumista
(AO-1), geologisesti arvokas alue (ge-4), virkistysalue (V) ja palveluille (P) osoitettu alue.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla ei ole Pellavamäen asemakaavaan tässä
vaiheessa huomautettavaa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
antaa esittelytekstissä olevan lausunnon Pellavamäentien asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 50
Urheilupuisto, asemakaavan muutosehdotus, lausunto
TUUDno-2018-683
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Kunnanhallitus on 21.5.2018 § 186 päättänyt asettaa Urheilupuiston asemakaavan
muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta tarvittavat
lausunnot. Ehdotus oli nähtävillä 31.5.–29.6.2018 välisenä
Suunnittelun vaiheet
Tuusulan kunnanhallitus on kokouksessaan 7.9.2016 (§ 284) päättänyt käynnistää
asemakaavan muutoksen laatimisen. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on
kuulutettu 5.10.2016 paikallislehdissä (Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset), kunnan
ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 5.10.-7.11.2016 Tuusulan
kunnantalolla (3. kerros, C-siipi) ja kunnan internetsivuilla.
Asemakaavaratkaisu pohjautuu alueelle samaan aikaan laadittuun
yleissuunnitelmaan. Keskustelua alueen kehittämistarpeista käytiin yleissuunnitelman
laatimisen aikana Tuusulan liikuntapalveluiden Facebook-sivuilla. Myös
yleissuunnitelmavaihtoehdot olivat esillä ja niitä oli mahdollista kommentoida.
Yleissuunnitelman luonnosvaihtoehtoja esiteltiin urheilukeskuksessa 17.5.2017
järjestetyn Kevätkirmaisu -tapahtuman yhteydessä. Suunnitelmanäyttelyssä
yleissuunnitelmaluonnoksia esiteltiin ja osallistujat kommentoivat niitä.
Urheilukeskuksen yleissuunnittelun ja asemakaavan valmistelun tilannekatsaus
pidettiin 28.3.2018. Tilaisuudessa alueen pääkäyttäjät kommentoivat
suunnitelmaluonnoksia.
Asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden monitoimihallin ja muiden urheilua ja
vapaa-aikaa palvelevien toimintojen, kuten urheilu- ja pallokenttien, liikuntapaikkojen
ja leikki- ja oleskelualueiden sijoittamisen alueelle. Urheilupuiston mahdollisen uuden
monitoimihallin ympärille muodostuu olemassa olevalle urheiluhallien keskittymälle
rinnakkainen urheilupuiston rakennettu ydinalue. Lisäksi Kilpailutien varrelle
osoitetaan pienempi uusi korttelialue urheilutoimintaa palveleville rakennuksille.
Rakentaminen
Asemakaavassa suurin osa alueesta osoitetaan urheilu- ja virkistyspalveluiden
alueeksi (VU-8). Alueelle saa rakentaa kevytrakenteisia pääkäyttötarkoitusta palvelevia
varastoja, teknisiä tiloja ja palvelupisteitä, jotka ovat suuruudeltaan enintään 25 m2.
Rakennusten ja rakennelmien tulee olla ulkoasultaan huoliteltuja ja ympäristöön
sopivia.
Olemassa olevien ja uusien urheiluhallien alueet osoitetaan urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU ja YU-2). Mahdollisen monitoimihallin
yhteyteen YU-2 korttelialueelle saa sijoittaa urheilutoiminnan lisäksi
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pääkäyttötarkoitusta tukevia majoitustiloja sekä kaupallisia palveluita. Korttelialueilla
suurin sallittu kerrosluku on II kerrosta. Monitoimihallia varten osoitetulla
korttelialueella suurin sallittu kerrosluku on kuitenkin III kerrosta.
Toiminnot
Monitoimihallin edustalle on osoitettu katuaukio. Alue varataan yleiselle jalankululle,
pyöräilylle ja pyöräpysäköinnille sekä katupeleille. Alueelle on suositeltavaa sijoittaa
oleskelupaikkoja, kalusteita ja pelialueita. Pinnoitteen tulee olla vettä läpäisevä.
Alueelle saa rakentaa enintään 25 m2 suuruisia kevyitä rakennelmia. Urkka-aukio
toimii kohtaamispaikkana ja soveltuu hyvin erilaisten tapahtumien järjestämiseen.
Urheilupuiston keskialue on aktiivinen vapaa-ajan viettoa palveleva ulkotoimintojen
vyöhyke. Alueelle on osoitettu leikki- ja oleskelualuetta (le), liikuntapaikka (ul) ja
urheilupaikka, jolle saa sijoittaa ulkostreetlajeihin, kuten rullalautailuun,
rullaluisteluun, potkulautailuun tai muuhun vastaavaan liikuntaan varustettuja
paikkoja (ups).
Urheilupuiston reuna-alueet soveltuvat omaehtoiseen ulkoiluun ja oleskeluun. Reuna-
alueet on asemakaavassa osoitettu puustoisena säilytettäviksi.
Kulkeminen
Urheilupuiston käyttäjämäärän ja lajikirjon kasvaessa ajoneuvoliikenteen määrä
kasvaa. Liikennemäärän Kilpailutiellä on arvioitu kaksinkertaistuvan nylkytilanteeseen
verrattuna. Ajoneuvoliikenteelle muodostetaan uusi katuyhteys urheilupuistoon
Palkkitieltä. Uuden katuyhteyden myötä urheilupuisto ei enää ole vain yhden
katuyhteyden varassa ja urheilupuiston tuottamat liikennevirrat jakautuvat
tasaisemmin alueen katu- ja tieverkolle. Yhteydestä Palkkitielle ei tule kuitenkaan
tehdä läpiajoon houkuttelevaa.
Alueelle saapuvat ja alueen sisäiset jalankulun ja pyöräilyn pääreitit on osoitettu
asemakaavassa sijainniltaan ohjeellisina jalankululle ja pyöräilylle varattuina alueen
osina. Lisäksi alueelle metsän läpi lännen suunnasta saapuvat reitit on osoitettu
sijainniltaan ohjeellisina ulkoilureitteinä. Uuden ja olemassa olevan hallikeskittymän
välille muodostetaan jalankulkuvyöhyke, jossa jalankulun reitit eivät risteä
autoliikenteen kanssa.
Pysäköinti
Urheiluhallien läheisyyteen on osoitettu autopaikkojen korttelialuetta (LPA-18).
Autopaikkojen korttelialueella saattoliikenteen sujuvuuteen tulee kiinnittää erityistä
huomiota esimerkiksi varaamalla pysäköintialuetta kiertävän pääasiallisen ajoreitin
varrelle sijoittuvat autopaikat lyhytaikaiseen pysäköintiin. Alueen hulevedet tulee
käsitellä ennen maaperään imeyttämistä.
Kuntoilijantien varteen on sijoitettu ohjeellinen pysäköimispaikka (p-19), jotka on
varattu pysäköintialueen laajenemisalueeksi. Autopaikkoja ei saa sijoittaa
korttelialueelle.
Autopaikkoja tulee rakentaa käyttötarkoituksen edellyttämä määrä. Autopysäköinnin
tarve vaihtelee suuresti eri lajien välillä. Selvitys autopaikkojen tarpeesta ja
sijoittumisesta tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Autopaikkoja on
kuitenkin rakennettava vähintään 1 ap / 100 k-m2.
Mitoitus
Asemakaavassa on osoitettu alueelle yhteensä 43 500 k-m2 rakennusoikeutta, josta
30 000 k-m2 on lisäystä aiempaan. Alueen luoteisosaan olemassa olevien
urheiluhallien alueelle osoitetaan 18 500 k-m2 rakennusoikeutta. Kilpailutien päähän
on osoitettu monitoimihallia varten uusi korttelialue, jolle osoitetaan 20 0000 k-m2
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rakennusoikeutta. Lisäksi Kilpailutien varrelle on osoitettu uusi korttelialue enintään 5
000 k-m2 suuruiselle rakentamiselle.
Korttelialueilla asemakaavan sallima maksimitehokkuus vaihtelee e = 0.6 - 1.17 välillä.
Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 41,88 ha. Urheilutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 5,87 ha mikä vastaan noin 14
% koko suunnittelualueen pinta-alasta. Autopaikkojen korttelialuetta osoitetaan 2,24
ha (5 %), yleistä pysäköintialuetta 0,84 ha (2 %), katuja ja muita yleisiä alueita 2,29 ha
(5 %), vesialuetta 0,75 ha (2 %) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta 29,87 ha (71 %).
Kustannukset
Asemakaavan muutoksen mahdollistama katujen ja yleisten alueiden rakentaminen
aiheuttaa kunnalle inventointikustannuksia. Investointiohjelmaan on varattu vuodelle
2018 tenniskeskuksen pysäköintialueen laajentamisen toteutukseen 500 000e.
Kuntoilijantien rakentaminen maksaa arviolta 800 000 – 1 000 000e. Urheilupuiston
pintarakenteista, urheilukentistä ja muista toiminnoista varusteineen ja
järjestelmineen aiheutuu kustannuksia. Urheiluseurat ja yritykset toteuttavat
urheiluhallit kunnan ohjauksessa. Rakentaminen on mahdollista tehdä vaiheistetusti
ja näin on mahdollista jakaa toteuttamiskustannuksia usealle vuodelle ja samalla
saada joustoa väliaikaisten toimintojen esim. pysäköinnin siirtämiselle alueellisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Asemakaava on suunniteltu väljäksi ja se mahdollistaa urheilukeskuksen alueen
monipuolisen kehittämisen. Kaavan suunnittelua on tehty yhdessä urheilukeskuksen
yleissuunnitelman laadinnan rinnalla. Yleissuunnitelma on hyväksytty kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnassa 17.5.2018. Asemakaavan suunnittelua ovat ohjanneet
erityisesti monipuolisen vapaa-ajan liikkumisen ja aktiivisen harrastamisen sekä
kilpaurheilun suorituspaikkojen kehittäminen. Alueelle halutaan tulevaisuudessa
enemmän kansainvälisiä kulttuuri- ja urheilutapahtumia. Turvalliset liikenne- ja
pysäköintialueet ovat olleet suunnittelun tärkeä osa-alue ja niiden toteuttamisessa
tulee noudattaa kestävää periaatetta pohjaveden suojelun kannalta. Liikenteen
nykytila alueella on haasteellinen. Uusi katuyhteys Palkkitien suunnalta ei jaa
toimintoja kahtia ja se parantaa saattoliikennettä ja autoliikenteen hallintaa etenkin
isommissa ja päällekkäin järjestettävissä tapahtumissa. Alueelle on mahdollista
rakentaa lisää kevyen liikenteen yhteyksiä, joista Monion ja urheilukeskuksen välinen
yhteys on erittäin tärkeää toteuttaa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Urheilupuiston asemakaavan
muutoksesta asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 51
Rykmentinpuiston taideohjelman päivittäminen
TUUDno-2017-798
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Rykmentinpuiston taideohjelma revisio
Kunnanvaltuusto hyväksyi Rykmentinpuiston taideohjelman kokouksessaan 13.3.2017
§ 30. Kunnanhallitus asetti Rykmentinpuiston taiteen ohjausryhmän 18.9.2017 § 404 ja
se on toiminut vuoden 2018 alusta. Työryhmän tehtävinä ovat olleet
• tehdä taiteilijavalinnat ja päättää hankkeiden aikataulusta ja eri kohteisiin
suuntautuvien varojen määrästä ja käytöstä
• taiteilijoiden valintatapojen määritteleminen ja mahdollisten tapahtumien ja
workshop-työskentelyn suunnitteleminen
• toteuttaa taideohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä ja tehdä esityksiä sen
mahdollisesta päivityksestä
• päättää koordinaattorin palkkauksesta, hyväksyä taiteilijoiden luonnokset ja toimia
sopimuskumppanina taiteilijoiden kanssa tehtävissä sopimuksissa
• Lisäksi ohjausryhmän tulee esittää ohjelman toteuttamisesta ja kertyneiden varojen
käytöstä kunnanhallitukselle vuosittain seurantaraportti.
Taiteen hankintoja on ohjannut Rykmentinpuiston taideohjelma. Rykmentinpuiston
taideohjelma on päivitetty vastaamaan Rykmentinpuiston rakentamista ja vaihtuneita
olosuhteita. Muuttuneita ovat rakentamisaikataulu, baanan linjaus Hyrylän keskustan
päässä ja portaikon suunnitelma. Kaikki nämä vaikuttavat taideohjelman
toteuttamiseen ja taidekilpailujen järjestämiseen. Myös tarjolla olevien (kokoelma)
teosten määrä ja mahdollisuudet niiden käyttämiseen suunnittelussa on muuttunut.
Päivitetty Rykmentinpuiston taideohjelma on käytettävissä baanan taideohjelman
kilpailun järjestämisen pohjaksi, joka julkistetaan syyskuussa. Kilpailu on
kansainvälinen, joten taideohjelma käännetään myös englanniksi.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
- päättää osaltaan hyväksyä päivitetyn Rykmentinpuiston taideohjelman
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- hyväksyä päivitetyn Rykmentinpuiston taideohjelman.

Päätös

Tuusulan kunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
23.08.2018
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Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 52
Avustushakemus Lampirock
TUUDno-2018-240
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Avustushakemus Lampirock 16.7.2018
Lampirock ry on Jokelassa talkoovoimin järjestettävä pääsymaksuton ja ikärajaton
tapahtuma, joka täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Lampirock ry haluaa järjestää
juhlavuonna 2019 tasokkaamman tapahtuman ja hakee siksi 18.7.2018 saapuneella
osoitetulla esityksellä tapahtumalle 30 000 euron tukea, joka käytettäisiin esiintyjien
palkkioihin, tapahtuman tekniseen toteutumiseen ja turvallisuusjärjestelyihin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittaiset tapahtuma-avustukset
tammikuussa. Juhlavuodet huomioidaan vuosittaisissa avustuksissa kunnan parhaaksi
katsomalla tavalla. Lampirock ry:n avustus käsitellään tammikuussa 2019, muiden
tapahtuma-avustusten yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää käsitellä Lampirock ry:n avustusanomuksen
tammikuussa 2019 muiden tapahtuma-avustusten yhteydessä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 53
Ilmoitusasiat
TUUDno-2018-253

1. Aune Laaksosen taidekokoelman tilannekatsaus
2. Vapaa-aikapalveluiden päällikön päätökset
30.5.2018 § 6 Alueellinen nuorisotyö, nuoriso-ohjaajan äitiyslomasijaisen valinta ajalle
30.5. - 20.10.2018, sosionomi AMK Matti Kemppainen
15.6.2018 § 7 Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, liikuntapaikanhoitaja 19.6.2018 alkaen
toistaiseksi, Sakari Lotsari
5.7.2018 § 8 Vapaa-aikapalvelut, hinattavan katelevittimen hankinta, NH-Koneet Oy:ltä
hintaan 15 000€ (alv 0%)
5.7.2018 § 9 Vapaa-aikapalvelut, nurmikenttien veitsi-ilmastimen hankinta, NH-Koneet
Oy:ltä hintaan 11 900€ (0 %)
3. Kulttuuri- ja museotoimenjohtajan päätökset
14.5.2018 § 2 Kirjastovirkailija 4.6.2018 alkaen toistaiseksi, Taru Harju
25.6.2018 § 3 Aleksis Kiven kuolinmökin opasteviitat
4. Kirjastotoimenjohtajan päätös
27.7.2018 § 6 Kirjaston poikkeavat aukioloajat 9.-10.8.2018
5. Kulttuurituottajan päätös
26.7.2018 § 2 Kunnantalon Aulagallerian näyttelyt syksy 2018
Ehdotus
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 54
Muut asiat

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan palaute Tuusulan Taiteiden yöstä 10.8.2018
- positiivinen tapahtuma, leppoisa meininki, monipuolinen ohjelma
- runsaasti ihmisiä liikkeellä, museoihin sai osittain jonottaa sisälle
- liikenneyhteyksistä Rantatielle ei ollut tarpeeksi tietoa
- pienten lasten kanssa liikkuville toivottiin helposti tavoitettavaa ohjelmaa
- Rantatie osin ruuhkautunut, ajoittain pimeässä liikkuvat pyöräilijät ja kävelijät
saattavat aiheuttaa vaaratilanteita
Tuusulan valtuuston 375-vuotisjuhlakokous 25.8.
Tuusulan kunta täyttää tänä vuonna 375 vuotta. Valtuusto kokoontuu merkkipäivän
kunniaksi juhlakokoukseen lauantaina 25.8. kello 16 Gustavelundin auditorioon.
Kokouksessa käsitellään Pekka Halosen taiteen hankintarahaston kartuttamista
koskeva asia.
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Muutoksenhakukielto
§46, §47, §48, §49, §50, §53, §54
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§51, §52
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 henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181

