
TUUSULAN VALTUUSTO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA  Nro 9/2016

Kokousaika 7.12.2016 klo 15.00–22.10
Kokouspaikka Tuusulan kunnantalo

Käsiteltävät asiat

115 § KOKOUKSEN SISÄISET ASIAT .............................................................................. 592

116 § HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN JA PORMESTARIN JA
KUNNANHALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJIEN PALKAN
MÄÄRÄÄMINEN ...................................................................................................... 593

117 § VALTUUSTON KOKOUKSET VUONNA 2017 ....................................................... 640

118 § UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUS, MUISTUTUS ........ 645

119 § SUOMEN VALTIO / SENAATTI-KIINTEISTÖT, MÄÄRÄALOJEN JA
KIINTEISTÖJEN OSTAMINEN KUNNALLE, SIKOKALLIO,
RYKMENTINPUISTO ............................................................................................... 698

120 § AULANKO AILA, ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA JA
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VAALI ............ 713

121 § HEIKKILÄ EEVA, ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA JA
KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENEN VAALI............................................. 721

122 § RYKMENTINPUISTON LASKENNALLISEN TASEYKSIKÖN
PERUSTAMINEN ...................................................................................................... 725

123 § TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017–2021 ............................ 728

124 § KAAVOITUSSUUNNITELMA 2017–2021 ............................................................... 742

125 § ASUNTORAKENTAMINEN 2017–2021 ................................................................... 750

126 § KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PALVELUSOPIMUS
2017–2019 .................................................................................................................. 752

127 § VIRKOJEN PERUSTAMINEN VUONNA 2017 ........................................................ 755

128 § TYÖSOPIMUSSUHTEISTEN TEHTÄVIEN KÄYTTÖÖNOTTO VUONNA
2017 ............................................................................................................................ 761

129 § ILMOITUSASIAT ...................................................................................................... 778



TUUSULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2016
Valtuusto Sivu 591

Kokousaika 7.12.2016 klo 15.00–22.10

Kokouspaikka Tuusulan kunnantalo

Saapuvilla olleet

Puheenjohtaja Arto Lindberg

Liitteenä olevassa nimenhuutoluettelossa mainitut valtuutetut ja viranhaltijat

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t 115–129

Pöytäkirjan tarkastustapa Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sarianna Laitinen ja Karita Mäensi-
vu

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus Arto Lindberg Tuula Hyttinen

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Tuusulassa 13.12.2016

Sarianna Laitinen Karita Mäensivu

Pöytäkirja ollut
nähtävänä Tuusulassa 16.12.2016 klo 13.00–15.00

Aila Toivonen
hallintopalvelusihteeri



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 7.12.2016 592

115 § KOKOUKSEN SISÄISET ASIAT

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julki-
pantu kunnan ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouuti-
set Keski-Uusimaa -lehdissä.

Ehdotus Suoritetaan valtuutettujen nimenhuuto, todetaan mahdolliset poissaolevat
valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä
saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

– Kari Friman
– Ulla Palomäki

Todettiin, että

– Kari Frimanin tilalla on Tuusulan Puolesta ryhmän 1. varaval-
tuutettu Jukka Keränen

– Ulla Palomäen tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutet-
tu Kyösti Lehtonen.

Nimenhuutoluettelo liitteenä

Liite nro 115

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Ehdotus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut

Sarianna Laitinen Hans Malmlund.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sarianna Laitinen ja Karita Mäensivu.
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Dno KESH:473 /2015

116 § HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN JA PORMESTARIN JA
KUNNANHALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJIEN PALKAN
MÄÄRÄÄMINEN

Kunnanhallitus § 511 23.11.2015
Kunnanhallitus § 519 30.11.2015
Valtuusto § 176 7.12.2015
Kunnanhallitus § 60 29.02.2016
Kunnanhallitus § 80 7.3.2016
Valtuusto § 22 14.03.2016
Kunnanhallitus § 149 25.04.2016
Valtuusto § 41 9.5.2016
Kunnanhallitus § 185 23.05.2016
Kunnanhallitus § 209 30.5.2016
Valtuusto § 58 6.6.2016
Kunnanhallitus § 266 15.08.2016
Valtuusto § 77 29.8.2016
Kunnanhallitus § 392 31.10.2016
Kunnanhallitus § 416 14.11.2016
Kunnanhallitus § 434 21.11.2016
Kunnanhallitus § 443 28.11.2016

Khall § 511/23.11.2015  Hyväksyessään 8.6.2015 § 86 hallintosääntöön tehtävät muutokset valtuusto
päätti samalla, että hallinto- ja johtosäännön jatkovalmistelussa tutkitaan
kuntalain mukaisen pormestarijärjestelmän käyttöönottoa sekä kuntalain 33
§:n mahdollistamaa päätoimisten ja osa-aikaisten luottamushenkilöiden jär-
jestelmää osana poliittisen johtamisen uudistamista. Valmistelu tapahtuu
vuoden 2015 aikana.

Kunnanhallitus 5.10.2015 § 416 hyväksyessään periaatteet poliittisen johta-
misjärjestelmän kytkennästä uudistettuun operatiiviseen johtamisjärjestel-
mään täsmensi edellä mainittua valtuuston päätöstä siten, että asia tuodaan
käsiteltäväksi valtuustolle 7.12.2015.

1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain säännöksiä kunnan toimielimistä ja joh-
tamisesta sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta
eli 1.6.2017 lukien.

Vaihtoehtoiset toimielinorganisaation mallit

Uuden kuntalain 37 §:n mukaan jokaisen kunnan tulee hyväksyä kuntastrate-
gia. Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pit-
käjänteisessä johtamisessa ja ohjaamisessa. Sen mukaisesti kunnanhallitus
johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntastrategia on kunnille uusi
lakisääteinen velvoite, joskin se on jo lähes kaikissa kunnissa.
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Kunnan pakollisia toimielimiä valtuuston ohella ovat kunnanhallitus ja tar-
kastuslautakunta. KuntaL:n 16 §:ssä asetetaan valtuuston koolle alaraja, mi-
kä Tuusulan kokoisessa kunnassa on 43 valtuutettua. Valtuusto voi kuitenkin
päättää suuremmasta valtuutettujen määrästä, mikä tulee ilmoittaa oikeusmi-
nisteriölle v. 2016 loppuun mennessä. Ylärajaa valtuuston koolle ei ole.

Valtuuston tehtävät ovat pysyneet pääosin samoina kuin edellisessä kunta-
laissa. Uutena tehtävänä on lisätty kuntastrategiasta, omistajaohjauksen peri-
aatteista, konserniohjeista sekä varallisuuden hoidosta päättäminen. Kunnan-
hallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallituksen teh-
tävistä säännellään uudessa kuntalaissa nykyistä yksityiskohtaisemmin, mut-
ta sisällöllisiä muutoksia ei ole tehty.

Valtuustolla on laajat mahdollisuudet kunnanhallituksen alaisen luottamus-
henkilöorganisaation muotoilemiseen.

Vaihtoehtoisina organisointitapoina ns. perinteisen mallin rinnalla kuntala-
ki mahdollistaa valiokuntamallin, puheenjohtajamallin ja tilaaja-tuottaja-
mallin. Lisäksi valtuusto voi päättää, että valtuuston puheenjohtaja, kunnan-
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai lautakuntien puheenjoh-
tajat toimivat päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä.

Perinteinen malli on v. 1995 kuntalain mukainen kunnan hallinnon järjes-
tämisen perusmalli, jossa kunnanhallituksen alaisena toimivat lautakunnat
pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten. Lautakunnat organisoidaan
yleensä joko hallinnonaloittain tai elämänkaariajettelun mukaan. Lautakun-
tien lukumäärä on valtuuston harkittava. Lautakuntien lisäksi kunnassa voi
olla johtokuntia ja jaostoja.

Valiokuntamallissa kunnanhallitukseen ja lautakuntaan valitaan vain val-
tuutettuja ja varavaltuutettuja. Valiokunnat toimivat kunnanhallituksen alai-
sina. Valiokuntamalli korostaa vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden
asemaa kunnan päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa sekä poliittisen
vastuun toteutumista. Erityisesti valtuuston asema suhteessa kunnanhallituk-
seen vahvistuu. Siirryttäessä lautakuntamallista valiokuntamalliin valiokun-
nat voivat hoitaa samoja tehtäviä kuin lautakunnat, tai ne osallistuvat lähinnä
asioiden poliittiseen valmisteluun, jolloin päätöksenteko on keskittynyt kun-
nanhallitukselle.

Puheenjohtajamallissa lautakuntien tai valiokuntien puheenjohtajat valitaan
kunnanhallituksen jäsenistä. Ko. malli korostaa kunnanhallituksen jäsenten
vastuuta kunnan hallinnosta. Puheenjohtajamalli voidaan toteuttaa joko pe-
rusmallin tai valiokuntamallin pohjalta. Koska mallissa lautakunnan tai va-
liokunnan puheenjohtaja on kunnanhallituksen jäsen ja usein myös valtuutet-
tu, tehtäväkokonaisuuden hoitaminen vähintään osa-aikaisesti voi olla perus-
teltua.
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Tilaaja-tuottajamallissa palvelujen järjestämisvastuu ja palvelujen tuotta-
mista koskeva päätöksenteko erotetaan toisistaan. Asukkaiden vaikutusmah-
dollisuuksien ja demokratian turvaamiseksi erityisesti palvelujen järjestä-
misvastuun tulisi aina olla luottamushenkilöistä koostuvalla toimielimellä,
joko lautakunnalla tai valiokunnalla. Tuottamisvastuu voisi olla myös esi-
merkiksi johtokunnalla.

Johtamisen vaihtoehdot

Uuden kuntalain mukaiset kunnan johtamisen vaihtoehdot ovat

1. Kunnanjohtaja ja ”perinteinen” kunnanhallituksen luottamus-
henkilöpuheenjohtaja (=nykymalli)

2. Kunnanjohtaja ja päätoiminen/osa-aikainen kunnanhallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Kuntalaissa on uusi säännös kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä.
KuntaL:n 40 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista
yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Muis-
ta tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä.

Uuden sääntelyn tarkoituksena on kunnanhallituksen puheenjohtajan roolin
selkeyttäminen ja toimintaedellytysten parantaminen. Sääntely korostaa osal-
taan poliittista johtamista sellaisessa kunnassa, jossa toimii kunnanjohtaja.

Kunta voi päättää, että puheenjohtaja/varapuheenjohtaja hoitaa tehtäväänsä
päätoimisesti tai osa-aikaisesti. Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan johtamisen työnjaon ja vastuun selkeyttämiseksi tehtävistä on
otettava määräykset hallintosääntöön ja kunnanjohtajan johtajasopimukseen.

Ko. malli antaa mahdollisuuden korostaa kunnan johtamisessa poliittista
johtamista, vaikka kuntaa edelleen johtaisi virkasuhteinen kunnanjohtaja.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata siviilityöstään.
Osa-aikaisen luottamushenkilön on sovittava vapaasta työnantajansa kanssa,
mutta työnantajalla pitää olla kieltäytymiseen painavat syyt. Valtuusto päät-
tää päätoimiselle ja osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Heillä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslo-
maa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin
kunnallisella viranhaltijalla.

Kuntalaissa ei säädetä päätoimisen tai osa-aikaisen luottamushenkilön-
työajasta, vaan siitä valtuusto voi päättää erikseen tai niin, että päätoimiseen
luottamushenkilöön sovelletaan kunnanjohtajaa koskevia KVTESin sään-
nöksiä.
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KuntaL:n 33.2 §:n mukaan päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilö-
nä voi toimia myös valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kunnan-
hallituksen varapuheenjohtaja tai lautakuntien puheenjohtajat.

3. Pormestarimalli

 Uusi kuntalaki ei ole tuonut muutoksia kunnanjohtajan asemaan, valintaan
tai tehtäviin. Uusi velvoite on johtajasopimuksen laatiminen.

Pormestarimallin käyttöönottavassa kunnassa pormestari hoitaa sekä kun-
nanhallituksen puheenjohtajan että perinteisesti kunnanjohtajalle kuuluvia
tehtäviä. Vaikka kunnassa ei ole tuolloin kunnanjohtajaa, tarvitaan kuitenkin
ylintä viranhaltijaa, joka johtaa kunnan operatiivista toimintaa ja henkilöstö-
organisaatiota. Ko. järjestelmässä esittelijänä kunnanhallituksessa voi toimia
pormestari tai hallintosäännössä määrätty viranhaltija.

KuntaL:n 44.§:n mukaan pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää,
että pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Pormestari voidaan
valita enintään valtuuston toimikaudeksi. Pormestariin sovelletaan em. sään-
nöksiä päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemasta.

Jos kuntaan valitaan pormestari ja kunnanjohtajan virka on täytettynä por-
mestarin toimikauden alkaessa, valtuusto päättää kunnanjohtajan siirtämises-
tä hänelle soveltuvaan toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Toiseen
virkaan tai työsopimussuhteeseen siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus saa-
da siihen kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin kun-
nanjohtajan virkaan kuuluneet edut.

Valtuusto valitsee pormestarin, mutta suoran vaalin mahdollisuutta valmis-
tellaan erikseen.

Pormestaria koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.8.2006, mutta pormes-
tarimalliin on siirrytty vain Tampereella (myös apulaispormestareita) ja
Pirkkalassa. Tähän mennessä kunnat ovat kehittäneet poliittista johtamista
mieluummin vahvistamalla kunnanhallituksen puheenjohtajan asemaa kuin
siirtymällä pormestarijärjestelmään.

Pormestarin lisäksi kunnassa voi olla apulaispormestareita, joiden tehtävistä
määrätään hallintosäännössä. Mikäli apulaispormestareita valitaan, he toimi-
vat useimmiten lautakunnan puheenjohtajina.

Koko- ja osapäiväisten luottamushenkilöiden palkkiot kunnissa

Kuntaliitto on kerännyt tiedot kuntien luottamushenkilöiden palkkioista ja
korvauksista v. 2013. Kuluvan valtuustokauden alussa päätoimisesti luotta-
mustehtäviä hoitavia henkilöitä oli Lahdessa, Oulussa ja Turussa sekä por-
mestarit Pirkkalassa ja Tampereella.
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Em. raportin mukaan Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosi-
palkkio oli 60 000 euroa eli 5 000 euroa/kk. Oulun kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajan palkkio oli puolet Oulun kaupunginjohtajan 1.1.2013 tehtävä-
kohtaisesta kuukausipalkasta eli 6 021,33 euroa/kk. Turussa vuosipalkkio oli
66 000 euroa eli 5 500 euroa/kk. Pirkkalan pormestarin kuukausipalkka
vuonna 2013 oli 8 446,55 euroa ja Tampereen pormestarin 14 536,49 euroa.
Tampereella on lisäksi neljä apulaispormestaria, joiden palkka oli 6 460,66
euroa kuukaudessa.

Osapäiväisesti luottamustehtäviä hoitavia henkilöitä vuonna 2014 oli Hä-
meenlinnassa, Espoossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Hämeenlinnassa hallituk-
sen ja valtuuston puheenjohtaja hoitavat luottamustehtäväänsä osapäiväisesti.
Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kolmen, valtuuston puheenjoh-
tajalle kahden ja keskeisten lautakuntien ja hallituksen jäsenelle yhden viik-
kotyöpäivän työpanosta vastaava ansionmenetyskorvaus. Valtuuston ja halli-
tuksen puheenjohtajan lisäksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajat sekä
muutama hallituksen jäsen ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta. Espoon kau-
punginhallituksen osa-aikaisesti luottamustehtäväänsä hoitavan puheenjohta-
jan palkkio v. 2013 oli 2 500 euroa/kk ja varapuheenjohtajan 2 000 euroa/kk.
Oulussa yhdyskunta-, hyvinvointi- sekä sivistys- ja kulttuurilautakuntien
osa-aikaisten puheenjohtajien palkkio oli 25 % kaupunginjohtajan 1.1.2013
tehtäväkohtaisesta kuukausipalkasta eli 3 010,66 euroa.

Kuntajohtamisen kehittäminen

Kuntajohtaminen rakentuu kuntastrategiasta, kunnan johtamisjärjestelmästä
sekä kunnan johtamis- ja päätöksentekokulttuurista.

Tietyt toimielimet ja toimijat sekä johtamisen välineet ovat pakollisia kunta-
lain mukaan. Pakollisia toimielimiä ovat valtuusto, kunnanhallitus ja tarkas-
tuslautakunta. Toimijoista pakollisia ovat joko kunnanjohtaja tai pormestari.
Johtamisen välineistä pakollisia ovat kuntastrategia, kunnan hallintosääntö ja
kunnanjohtajan johtajasopimus. Muuten kunnan johtamisjärjestelmä ja sen
kehittäminen on kunnan itsensä päätettävissä.

Kunnan johtamisjärjestelmän kehittämisen lähtökohtana ovat toimintaympä-
ristön muutokset ja niiden analysointi. Kuntastrategian muuttuneiden linjaus-
ten toteuttaminen voi edellyttää muutoksia johtamisjärjestelmässä. Lisäksi
on syytä arvioida edustuksellisen demokratian ja suoran demokratian koko-
naisuuden toimivuutta. Kehittäminen voidaan kohdentaa prosessien ja työvä-
lineiden kehittämiseen tai rakenteiden, toimintamallien ja vastuiden kehittä-
miseen tai molempia voidaan kehittää samaan aikaan.

Kuntalain johtamiseen liittyvät säännökset selkeyttävät poliittisen ja amma-
tillisen johtamisen rooleja ja työnjakoa. Kunnanhallituksen puheenjohtajan
tehtäväsäännöksellä, vaihtoehtoisilla toimintamalleilla ja mahdollisuuksilla
päätoimisiin ja osa-aikaisiin puheenjohtajiin korostetaan entistä enemmän
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poliittista johtajuutta kunnassa. Johtajasopimuksella puolestaan pyritään
muuttamaan kunnanjohtajan asema ammatillisen johtamisen suuntaan.

Vaihtoehtoja poliittisen ja ammatillisen johtamisen tasapainon kehittämises-
sä on useita. Ammatillista johtamista voidaan painottaa valitsemalla kunnan-
johtaja ja poliittista johtamista valitsemalla pormestari. Kunnanjohtajamallis-
sa voidaan korostaa poliittista johtajuutta ottamalla käyttöön päätoimiset tai
osa-aikaiset luottamushenkilöt tai valitsemalla lautakuntakuntien puheenjoh-
tajat kunnanhallituksen jäsenistä. Ko. mallissa voidaan korostaa poliittista
johtamista myös organisoimalla toimielimet valiokuntamallin mukaisesti tai
valitsemalla sama luottamushenkilö valtuuston ja kunnanhallituksen puheen-
johtajaksi.

Luottamushenkilöiden keskinäistä vastuuta ja roolia voidaan myös muokata
monella tavalla. Valtuuston koolla voi olla vaikutusta valtuutettujen poliitti-
sen vastuun konkretisoitumiseen, päätöksentekokyvyn paranemiseen ja luot-
tamustointen houkuttelevuuteen. Pienemmän valtuuston vastuu voi konkreti-
soitua kuntalaisiin päin enemmän kuin suuremman valtuuston. Kuntalaisten
valitsemien valtuutettujen vastuuta ja roolia voidaan korostaa sillä, että va-
liokuntiin valitaan vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja.

Liitteenä on Kuntaliiton verkkojulkaisun ”Uuden kuntalain merkitys kunnan
johtamisjärjestelmän kehittämiseen” sivut 35–36 (valmistautuminen muutok-
siin), jossa on esimerkki kunnan johtamisjärjestelmän kehittämisen proses-
sista. Lisäksi liitteenä on kehityspäällikkö Markus Paunin esitys kunnanhalli-
tuksen iltakoulussa 2.11.2015.

Lisätiedot: kunnanjohtaja Hannu Joensivu, p. 040 314 3001 ja kunnansihteeri
Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– merkitä tiedoksi edellä olevan selvityksen kuntalain mahdollis-
tamista luottamushenkilöorganisaation ja johtamisen vaihtoeh-
doista

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– merkitä tiedoksi edellä olevan selvityksen kuntalain mahdollis-
tamista luottamushenkilöorganisaation ja johtamisen vaihtoeh-
doista.
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Päätös Kunnanhallitus päätti

– ottaa asian valtuuston 7.12.2015 pidettävän kokouksen esitys-
listalle

– tehdä ehdotuksen valtuustolle 30.11.2015 pidettävässä kokouk-
sessa.

_________

Khall § 519/30.11.2015

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– merkitä tiedoksi edellä olevan selvityksen kuntalain mahdollis-
tamista luottamushenkilöorganisaation ja johtamisen vaihtoeh-
doista

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– merkitä tiedoksi edellä olevan selvityksen kuntalain mahdollis-
tamista luottamushenkilöorganisaation ja johtamisen vaihtoeh-
doista.

---

Avattuaan asiassa keskustelun puheenjohtaja esitti seuraavan, valtuustoryh-
mien yhdessä sopiman muutosesityksen:

”Kunnanhallitus päättää

– merkitä tiedoksi edellä olevan selvityksen kuntalain mahdollis-
tamista luottamushenkilöorganisaation ja johtamisen vaihtoeh-
doista

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– merkitä tiedoksi edellä olevan selvityksen kuntalain mahdollis-
tamista luottamushenkilöorganisaation ja johtamisen vaihtoeh-
doista

– että Tuusulassa jatketaan valmistelua poliittisen johtamisen
vahvistamiseksi
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– että muutostyötä johtaa poliittinen johtoryhmä: Arto Lindberg,
Sanna Kervinen ja Tuija Reinikainen (Tuija Reinikaisen varalla
Jussi Salonen)

– että asia tuodaan maaliskuussa 2016 valtuustoon käsiteltäväk-
si.”

Ilkka Seppälä esitti, että muutostyötä johtavaan poliittiseen johtoryhmään
valitaan myös Ari Nyman.

Päivö Kuusisto esitti, että muutostyötä johtavaan poliittiseen johtoryhmään
valitaan myös Pasi Huuhtanen.

Seppälän ja Kuusiston esitykset raukesivat kannattamattomina.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– merkitä tiedoksi edellä olevan selvityksen kuntalain mahdollis-
tamista luottamushenkilöorganisaation ja johtamisen vaihtoeh-
doista

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– merkitä tiedoksi edellä olevan selvityksen kuntalain mahdollis-
tamista luottamushenkilöorganisaation ja johtamisen vaihtoeh-
doista

– että Tuusulassa jatketaan valmistelua poliittisen johtamisen
vahvistamiseksi

– että muutostyötä johtaa poliittinen johtoryhmä: Arto Lindberg,
Sanna Kervinen ja Tuija Reinikainen (Tuija Reinikaisen varalla
Jussi Salonen)

– että asia tuodaan maaliskuussa 2016 valtuustoon käsiteltäväksi.

_________

Valt § 176/7.12.2015

Ehdotus Valtuusto päättää

– merkitä tiedoksi edellä olevan selvityksen kuntalain mahdollis-
tamista luottamushenkilöorganisaation ja johtamisen vaihtoeh-
doista
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– että Tuusulassa jatketaan valmistelua poliittisen johtamisen
vahvistamiseksi

– että muutostyötä johtaa poliittinen johtoryhmä: Arto Lindberg,
Sanna Kervinen ja Tuija Reinikainen (Tuija Reinikaisen varalla
Jussi Salonen)

– että asia tuodaan maaliskuussa 2016 valtuustoon käsiteltäväksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 60/29.2.2016 Muutostyötä johtava poliittinen johtoryhmä on kokoontunut kaksi kertaa.
Poliittinen johtoryhmä on määritellyt selvitystyölle työsuunnitelman. Työ-
suunnitelman mukaan asiaa valmistellaan talven ja kevään aikana kyselyin
sekä hallituksen ja valtuuston seminaareissa ja työpajoissa siten, että valtuus-
to voisi päättää tulevaisuuden poliittisesta johtamismallista ja uudistuksen
toimeenpanon alustavasta aikataulusta kokouksessaan 6.6.2016. Valmistelu-
prosessiin suunnitteluun ja toteuttamiseen on palkattu avuksi FCG Konsul-
tointi Oy siten, että vastaavina konsultteina toimivat Anssi Hietaharju ja
Jarmo Asikainen.

Poliittisen johtoryhmän seuraava kokous on 29.2.2016 ja valtuuston työpaja
3.3.2016. Sen jälkeen kunnanhallitus päättää ehdotuksesta valtuuston ko-
koukselle 14.3.2016.

Poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistyön yhteydessä on tullut esille
mahdollisuus liittyä Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkostoon
2015–2016. USO-verkosto on tarjonnut jo viiden vuoden ajan lähes 50 kun-
nalle tukeaan kuntien organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä. USO on
vertaisoppimis- ja vertaistukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja
sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija. Toimijoina ja kohderyhmänä
verkostossa ovat kuntien poliittinen ja ammatillinen johto. Verkostoon kuu-
luvat lähikunnista mm. Kerava, Järvenpää ja Nurmijärvi. Verkoston ylläpitä-
jinä toimivat Kuntaliitto ja FCG.

Verkostoon kuulumisesta kuntakohtainen vuosimaksu Tuusulalle olisi
11.500 euroa + alv. Hinta sisältää

1. kaikille verkoston kunnille yhteiset verkostoseminaarit ja kun-
tatyypeittäin järjestettävät Kunta/Vertaiset työpajat (5–6 vuo-
dessa)

2. kuntien omiin kehittämistarpeisiin räätälöidyn kuntakohtaisen
konsultointituen (yhteensä 3 työpajaa)
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3. edellä mainittuja osioita tukevan tietotuotannon sekä verkoston
koordinointi- ja viestintäpalvelut

4. osana USO-verkostoprojektia toteutetaan opintomatka Ruotsiin
(7.–9.4.2016), johon USO-verkostokunnan pääsevät mukaan
alennettuun hintaan.

Tuusulan kunnalla on mahdollisuus käyttää USO-verkoston edellä 2. koh-
dassa mainittuja työpajoja osana Poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämis-
työn työsuunnitelmaa.

Tuusulan kunnan on tarkoituksenmukaista osallistua USO-verkoston työs-
kentelyyn kuntajohtamisen kehittämistyön kannalta.

Lisätiedot: Harri Lipasti, p. 040 314 3003

Liitteet:

– Poliittisen johtamisen kehittämisen työsuunnitelma
– Tarjous liittymisestä Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkostoon
2015–2016

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– että Tuusulan kunta liittyy Uuden Sukupolven Organisaatiot
(USO) -verkostoon 2015–2016

– ottaa poliittisen johtamisen kehittämistä koskevan asian val-
tuuston 14.3.2016 pidettävä kokouksen esityslistalle

– tehdä ehdotuksensa valtuustolle 7.3.2016 pidettävässä kokouk-
sessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Khall § 80/7.3.2016 Valtuuston työpajassa 3.3.2016 tutustuttiin kunnan tuleviin toimintaympäris-
tömuutoksiin ja itsearviointiin poliittisen johtamisen nykytilasta. Lisäksi
työpajassa hahmoteltiin nykytila-analyysin ja toimintaympäristömuutosten
perusteella muutostarpeita poliittisen johtamisen toimintatapoihin ja organi-
sointiin.

Poliittisen johtamisjärjestelmän kehittäminen jatkuu työsuunnitelman mukai-
sesti keväällä 2016.
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Hallituksen tulevaisuustyöpajan I 19.2.2016 ryhmätöiden yhteenveto ja val-
tuuston työpajan 3.3.2016 ryhmätöiden yhteenveto ovat liitteenä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– merkitä asian tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valt § 22/14.3.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– merkitä asian tiedoksi.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Sami Tamminen Merja Kuusis-
ton ja Pasi Huuhtasen kannattamana esitti, että asiakokonaisuus valmistel-
laan siten, että se on päätettävissä kesäkuun valtuuston kokouksessa.

Päätös Valtuusto päätti

– merkitä asian tiedoksi

– velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan asian siten, että
asiakokonaisuus on päätettävissä kesäkuun valtuuston kokouk-
sessa.

_________

Khall § 149/25.4.2016 Hallituksen tulevaisuustyöpajassa II 12.4.2016 käsiteltiin

– kunnanvaltuuston 3.3.2016 hahmottelemat täsmennetyt tavoit-
teet Tuusulan poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorgani-
saation uudistamiselle

– uuden kuntalain eri poliittisten johtamismallien arviointi uudis-
tukselle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta (pormestarimal-
li, koko ja osa-aikaiset luottamushenkilöt, valiokuntamalli, pu-
heenjohtaja/ministerimalli)
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– Tuusulan kunnan organisaation nykyinen toimintakulttuuri ja
toimintatavat

– vaihtoehdot ja mahdollisuudet Tuusulan nykyisen toimintakult-
tuurin ja toimintatapojen kehittämiseksi.

Yhteenveto tulevaisuustyöpajan II työskentelyn tuloksista on liitteenä.

Valtuuston seminaarissa 21.4.2016 jatkamme aiempien tulosten perusteella
työskentelyä tavoitteena yhteisen näkemyksen muodostaminen Tuusulan po-
liittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation vaihtoehdoista

Poliittisen johtamisjärjestelmän kehittäminen jatkuu työsuunnitelman mukai-
sesti keväällä 2016 siten, että asiakokonaisuus on päätettävissä valtuuston
kokouksessa 6.6.2016.

Lisätiedot: Harri Lipasti, p. 040 314 3003

Hallituksen tulevaisuustyöpajan II 12.4.2016 ryhmätöiden yhteenveto

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– merkitä asian tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valt § 41/9.5.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– merkitä asian tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Khall § 185/23.5.2016 1. Aikaisemman valmistelun sisällöstä

Kunnanhallitus on 19.2.2016 tulevaisuustyöpaja I:ssä hahmotellut muutos-
paineita poliittiselle johtamiselle ja luottamushenkilöorganisaatiolle seuraa-
vasti:
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– Jatkuva muutos /muutoksen epäjatkuvuus haastaa staattiset
toimielinorganisaatiot.à Tarvitaan joustavuutta ja ketteryyttä
sekä asiakaslähtöistä lähestymistapaa.

– Julkisen rahoituspohjan heikkeneminen edellyttää kipeitä valin-
toja eli nykyistä vahvempaa poliittista päätöksentekokykyä.

– Ihmisten vähenevä kiinnostus puoluepolitiikkaan ja perintei-
seen poliittiseen päätöksentekoon haastaa miettimään uusia
demokratiamuotoja.

– Itsehallintoalueuudistus muuttaa poliittisen vaikuttamisen pai-
nopistettä vahvemmin edunvalvontatyöhön ja sidosryhmäyh-
teistyöhön

– Luottamushenkilöiden vahvempi ohjaava valmistelurooli mer-
kittävissä asioissa

– Enemmän yhteistyötä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
keskenà työparityöskentely

– Selkeämpi viranhaltijoiden valmistelu ja toimeenpanorooli.

Valtuuston työpajassa 3.3.2016 määriteltiin ja valtuustoseminaarissa
21.4.2016 käsiteltiin poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamisen tavoitteet,
jotka ovat seuraavat:

Organisaation toimintakulttuuri

– Luottamuksen ja avoimuuden lisääminen

– Tiedon avoimempi jakaminen
– Luottamuksen rakentaminen ja toisten arvostami-

nen ja kunnioittaminen (ei-henkilökohtaisuutta)
– Vuorovaikutuskulttuurin kirkastaminen ml. luot-

tamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen
– Uusien sähköisten toimintatapojen ja kulttuurin

kehittäminen poliittisten päätöksentekijöiden kes-
kinäiseen ja viranhaltijoiden kanssa käytävään
vuorovaikutukseen

Johtaminen ja johtamisjärjestelmä

– Poliittisen johtamisjärjestelmän vahvistaminen ja poliittisten
johtajien toimien arviointi

– Valtuustoryhmien ja valtuustoryhmien puheenjohtajien roolin
kirkastaminen
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– Poliittisten päättäjien osallisuuden lisäämistä asioiden valmiste-
luvaiheessa ja lisää tehokkuutta valmisteluun

– Vaikutusten ennakkoarvioinnin lisääminen

– Valtuuston koon ja lautakuntien määrän tarkastelu

– Vahvempi sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin ja tehtyihin
päätöksiin poliittisen päätöksenteon kaikilla tasoilla.

Kunnan ja kuntalaisen rooli

– Kuntalaisten/käyttäjien roolin vahvistaminen

– Kunta entistä enemmän mahdollistaja ja aktivoija kuntalaisille
ja elinkeinoelämälle

– Uusien sähköisten toimintatapojen ja kulttuurin kehittäminen
kuntalaisten kanssa käytävään vuorovaikutukseen.

Valtuuston seminaarissa 21.4.2016 käsiteltiin kunnanhallituksen tulevaisuus-
työpajassa 12.4.2016 tehty eri hallintomallivaihtoehtojen arviointi kuntalain
esiin nostamien poliittisten johtamisjärjestelmien vahvuuksista ja heikkouk-
sista Tuusulan kunnan näkökulmasta, joka on sisällöltään seuraava:

Nykyisen lautakuntamallin heikkoudeksi nähtiin muun muassa se, että kai-
kissa lautakunnissa ei ole riittävästi käsiteltäviä asioita, päätöksenteko on hi-
dasta ja vaikeaa sekä päätöksentekovalta on pääosin näennäistä. Nykyisen
lautakuntamallin vahvuudeksi listattiin muun muassa kuntalaisten laaja osal-
listumismahdollisuus, luottamushenkilöiden sopiva työmäärä ja toimiva va-
ramiesjärjestelmä.

Puheenjohtajamallin keskeiseksi heikkoudeksi koettiin paitsi päätösvallan
keskittyminen myös tietyille luottamushenkilöille koituva liian suuri työmää-
rä. Puheenjohtajamallin vahvuudeksi vastaavasti nähtiin päätöksenteon suju-
vuus, nopeus ja tehokkuus sekä parempi tiedonkulku toimielinten välillä.

Myös valiokuntamallin heikkoudeksi nähtiin esimerkiksi se, että se keskit-
tää valtaa ja että se työllistää luottamushenkilöitä liikaa. Valiokuntamallin
vahvuudeksi nähtiin muun muassa valtuuston aseman vahvistuminen ja luot-
tamushenkilöiden parempi sitoutuminen.

Pormestarimallin heikkoudeksi nostettiin muun muassa se, että se lisää kus-
tannuksia ja vaikeuttaa vaikeiden päätösten tekemistä. Pormestarimallin
vahvuudeksi taas nähtiin mahdollistaa paremmin poliittisten voimasuhteiden
näkymisen päätöksenteossa ja lisää hallituksen puheenjohtajan suoraa vas-
tuuta valtuustolle ja kuntalaisille.
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Kokoaikaisia ja osa-aikaisia luottamushenkilöitä pohdittaessa tulevaisuus-
työpajan osallistujat nostivat niiden heikkoudeksi esimerkiksi sen, että nämä
käytännöt asettaisivat luottamushenkilöt keskenään nykyistä eriarvoisem-
paan asemaan. Selkeäksi vahvuudeksi nähtiin vastaavasti se, että kokoaikai-
nen tai osa-aikainen luottamushenkilömalli mahdollistaisi luottamushenki-
löiden nykyistä paremman perehtymisen kunnan asioihin.

2. Kunnanjohtajan ehdotuksen yleisperustelut

Poliittisen johtamisen vahvistaminen

Poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamisen keskeisenä perusteena tulee
olla tulevaisuuden toimintaympäristön analysointi ja johtamisjärjestelmä, jo-
ka parhaiten mahdollistaa kunnan menestyksen. Tämän päivän kunnan tehtä-
vät, yhteistyövaatimukset ja kuntalaisvaatimukset eivät sellaisinaan voi olla
perusteina, kun uudistamme poliittista johtamisjärjestelmää.

Kunnan rooli tulee jo lähitulevaisuudessa voimakkaasti muuttumaan maa-
kuntahallinnon ja sote-alueiden perustamisen kautta. Kunnan palvelutuotan-
non tehtävät tulevat vähenemään ja kunnan rooli elinvoiman ja kilpailukyvyn
edistäjänä korostuu. Samaan aikaan julkisen talouden rahoitusasema tulee
pysymään tiukkana ja edellyttää palvelutuotannossa edelleen uusien toimin-
tatapojen ja yhteistyömahdollisuuksien hakemista toisten kuntien sekä yksi-
tyisen ja kolmannen sektorin kanssa. Kunnan edunvalvontatyön merkitys tu-
lee kaikkiaan korostumaan.

Poliittiselta päätöksenteolta vaaditaan kunnan menestymisen varmistamises-
sa jatkossa vahvaa strategista otetta, vahvaa kykyä tehdä päätöksiä ja viedä
niitä johdonmukaisesti toteutukseen. Samalla vaaditaan nopeutta ja kette-
ryyttä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Johtamisjärjestelmän on tuettava uu-
siutumiskykyä. Asioita tulisi siten saada nopeammin eteenpäin päätöksente-
osta toteutukseen.

Edellä mainitut vaatimukset tarkoittavat hallintomallin näkökulmasta nyky-
mallista toimijoiden vähentämistä ja vastuiden selkeyttämistä. Kaikkiaan tä-
mä on poliittisen johtamisen vahvistamista.

Uudessa kuntalaissa (40 §) on lähdetty siitä, että kunnanhallituksen ja eten-
kin sen puheenjohtajan roolia poliittisen yhteistyön johtajana vahvistetaan.

Tuusulassakin olisi tarkoituksenmukaista vahvistaa poliittista johtamista uu-
den kuntalain viitoittamalla tavalla, eli vahvistamalla kunnanhallituksen ja
sen puheenjohtajiston roolia poliittisen yhteistyön johtamisessa. Tämä tar-
koittaisi käytännössä siirtymistä kokoaikaisiin ja/tai osa-aikaisiin kunnanhal-
lituksen puheenjohtajien tehtäviin.
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Poliittisen johtamisen vahvistaminen tarkoittaisi myös lautakuntarakenteen
yksinkertaistamista. Lautakuntarakenteen yksinkertaistamista puoltavat myös
vaatimukset lähidemokratian ja suoran kansalaisvaikuttamisen roolin vahvis-
tamisesta.

Kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutuksen vahvistaminen

Kuntalaisten halu toimia aktiivisina osallistujina palveluiden kehittämisessä
ja vaikuttamisessa tulee edelleen kasvamaan. Se edellyttää kunnalta uusia ta-
poja kuntalaisyhteistyölle. Tämä tarkoittaa yhteistyötä palvelutuotannossa ja
sen kehittämisessä, mutta myös muussa kuntalaisvaikuttamisessa. Kunnan
tuleekin uudelleen järjestää ja vahvistaa lähidemokratiaa ja ennen kaikkea
suoraa asiakasyhteistyötä palvelutuotannon kehittämisessä. Tämä kehitys-
suunta voi osaltaan vahvasti edistää kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Päätöksenteon ja yhteistyön toimintatavat

Hallintomallien toimivuudelle on ratkaisevaa niissä toimimisen tavat. Hallin-
tomalli ei ratkaise päätöksenteon ja toteutuksen sujuvuutta. Kyse on toimin-
tatavoista ja vuorovaikutuksesta mm. luottamushenkilöiden välillä, luotta-
mushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä sekä palveluorganisaation ja kun-
talaisten/asiakkaiden välillä.

Riippumatta siitä muutetaanko hallintomallia vai ei, toimintatapojen on tuet-
tava hyvää vuorovaikutusta ja sujuvaa päätöksentekoa ja toteutusta. Hallin-
tomallia muutettaessa on välttämätöntä määritellä myös toimintatavat siinä.
Käytännössä tämä tarkoittaa mm. poliittisen prosessin johtamisen toiminta-
malleja, luottamushenkilöiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen foorumeita ja
käytäntöjä, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätöksentekoa ja toi-
meenpanoa tukevan vuorovaikutuksen foorumeita ja toimintatapoja. Erik-
seen on myös määriteltävä asiakasyhteistyön toimintatavat palvelutuotannos-
sa ja toimintatavat lähidemokratian toteuttamisessa.

3. Kuntalain edellyttämät toimielimet

Kunnan pakollisia toimielimiä valtuuston ohella ovat kunnanhallitus, tarkas-
tuslautakunta ja keskusvaalilautakunta.

Valtuusto

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja sen taloudellisesta
kestävyydestä, toimintarakenteiden ja johtamisen tuloksellisuudesta. Uuden
kuntalain mukaan valtuusto päättää valtuutettujen lukumäärästä. Kuntalain
16 §:ssä asetetaan valtuuston koolle alaraja, mikä Tuusulan kokoisessa kun-
nassa on 43 valtuutettua. Valtuusto voi kuitenkin päättää suuremmasta val-
tuutettujen määrästä, mikä tulee ilmoittaa oikeusministeriölle vaalivuotta
edeltävän vuoden eli v. 2016 loppuun mennessä. Ylärajaa valtuuston koolle
ei ole.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 7.12.2016 609

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.
Kunnanhallituksen tulee kuntalain 39 §:n mukaan

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta eli

– vastata hallinnon yhteensovittamisesta ja huoleh-
tia käytännön hallinnosta

– vastata laskentatoimesta, rahaliikenteestä ja
muusta taloudenhoidon järjestämisestä

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuu-
den valvonnasta eli

– vastata em. tehtävistä poislukien valtuuston sisäi-
nen järjestely sekä tilapäiselle valiokunnalle ja
tarkastuslautakunnalle kuuluvat tehtävät

3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa
kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa eli

– edustaa lakisääteisesti kuntaa, käyttää puhevaltaa
tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa (kun-
nanjohtaja tai pormestari voi käyttää puhevaltaa
kunnanhallituksen puolesta)

– tehdä sopimuksia ja muita oikeustoimia

4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta eli

– vastata mm. henkilöstövoimavarojen riittävyyden
turvaamisesta, työhyvinvoinnista ja sen seuran-
nasta, henkilöstön osaamisen kehittämisestä,
osaamisen johtamisesta ja johtamisen ja esimies-
työn kehittämisestä, työsuojelusta, työterveys-
huollosta, yhteistoimintamenettelystä ja palkitse-
mis- ja palkkausjärjestelmästä

– vastata henkilöstöstrategian laatimisesta

5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta

6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta eli

– huolehtia ja vastata omistajaohjauksesta ja kon-
sernivalvonnasta valtuuston hyväksymän kunta-
strategian, hallintosäännön ja konserniohjeiden
mukaisesti
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7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämises-
tä.

Jaostot

Valtuusto voi asettaa jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokun-
taan ja johtokuntaan. Jaostoon sovelletaan mitä asianomaisesta toimielimestä
säädetään. Jaoston tehtävät määritellään hallintosäännössä. Kuntalain mu-
kaan jaoston jäseninä voi olla myös toimielimen varajäsen. Lisäksi valtuusto
voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi voidaan
valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

4. Kunnanjohtajan ehdotus johtamisjärjestelmäksi

Valtuusto

Valtuuston koko säilytetään entisellään eli valitaan 51 valtuutettua.

Kunnanhallitus ja sen jaostot

Kunnanhallitukseen valitaan 13 jäsentä. Puheenjohtaja on osa-aikainen tai
kokoaikainen. Varapuheenjohtajat ovat osa-aikaisia. Esittelijänä on kunnan-
johtaja. Seuraava kunnanjohtaja valitaan 5–7 vuoden määräajaksi, minkä jäl-
keen arvioidaan mallin toimivuutta.

Kunnanhallituksella on kaksi jaostoa eli konsernijaosto ja kehittämisjaosto.
Jaostot ovat 5-jäsenisiä ja niitä johtavat kunnanhallituksen varapuheenjohta-
jat. Pääosa jaostojen tehtävistä on valmistelua, mutta niille voidaan antaa
myös päätösvaltaa.

Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävänä on huolehtia ja vastata omistajaohjauksesta ja
konsernivalvonnasta valtuuston hyväksymän kuntastrategian, hallintosään-
nön ja konserniohjeiden mukaisesti. Jaoston esittelijänä on kunnanjohtaja.

Kehittämisjaosto

Kehittämisjaoston tehtävänä on ideoida ja valmistella hankkeita ja toimenpi-
teitä kunnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi, vastata yleiskaavasta, elinkei-
nopolitiikasta, alueen elinvoimasta ja työllisyyspolitiikasta sekä maahan-
muuttoon liittyvistä asioista. Jaoston esittelijänä on kuntakehitysjohtaja.

Lautakunnat

Lakisääteisten lautakuntien eli tarkastuslautakunnan (11 jäsentä) ja keskus-
vaalilautakunnan (5 jäsentä) lisäksi perustetaan 13-jäseniset sosiaali- ja ter-
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veyslautakunta, sivistyslautakunta sekä kaavoitus- ja tekniikka lautakunta.
Ko. lautakuntien puheenjohtajat ovat valtuutettuja. Lisäksi on 15- jäseninen
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lautakunnan tehtävät säilyvät toistaiseksi ennallaan.

Sivistyslautakunta

Lautakunta vastaa tehtävistä, jotka nykyorganisaatiossa kuuluvat kasvatus- ja
koulutuslautakunnan, kulttuurilautakunnan, nuorisolautakunnan ja liikunta-
lautakunnan tehtäviin.

Kaavoitus- ja tekniikkalautakunta

Lautakunta vastaa kaavoitusprosessiin liittyvistä tehtävistä sekä tehtävistä,
jotka nykyorganisaatiossa kuuluvat tekniselle lautakunnalle ja rakennuslau-
takunnalle.

Johtokunta

Kuntalain 67 §:n mukaan kunnallisella liikelaitoksella on oltava johtokunta,
joten edellä mainittujen toimielinten lisäksi on 5-jäseninen Tuusulan vesi-
huoltoliikelaitoksen johtokunta.

Poliittinen johtajuus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kuntalain 40 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista
yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kun-
nanhallituksen puheenjohtajan muista tehtävistä määrätään hallintosäännös-
sä.

Osa- tai kokoaikaiselle kunnanhallituksen puheenjohtajalle määrättävät teh-
tävät:

– vastaa kunnan poliittisen prosessin kokonaisjohtamisesta ja
kunnanhallituksen ja lautakuntien välisestä sekä kuntayhtymiin
ja tytäryhteisöihin suuntautuvasta poliittisesta koordinoinnista
ja omalta osaltaan kunnan edustamisesta

– seuraa lautakuntien, johtokunnan, toimikuntien sekä luotta-
mushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimintaa, päätösten lailli-
suutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyy tarvittaessa toi-
menpiteisiin asian ottamiseksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi
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– seuraa kunnan kehitystä ja tekee kunnanhallitukselle sitä kos-
kevia aloitteita.

Varapuheenjohtajat

Osa-aikaisille varapuheenjohtajille määrättävät tehtävät:

– johtavat asioiden käsittelyä edellä mainituissa kunnanhallituk-
sen jaostoissa

– vastaavat johtamansa jaoston osalta poliittisen prosessin johta-
misesta ja jaoston toiminnan poliittisesta koordinoinnista suh-
teessa kunnanhallitukseen, tytäryhteisöihin ja lautakuntiin

– avustavat kunnanhallituksen puheenjohtajaa hänen edellä mai-
nituissa tehtävissään sekä

– vastaavat omalta osaltaan kunnan edustamisesta.

Valtuuston puheenjohtaja

Valtuuston puheenjohtajan tehtävänä on

– lain edellyttämien tehtävien lisäksi vastata lähidemokratiaky-
symyksistä ja kontakteista kuntalaisiin.

5. Kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutus

Lähidemokratia ja asiakaslähtöinen kehittäminen

Yksi tavoitteista Tuusulan poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorgani-
saation uudistamisessa on ollut kuntalaisen ja palveluiden käyttäjien roolin
vahvistaminen. Kunta halutaan nähdä entistä enemmän mahdollistajana ja
aktivoijana kuntalaisille ja elinkeinoelämälle. Uusien sähköisten toimintata-
pojen ja kulttuurin kehittäminen kuntalaisten kanssa käytävään vuorovaiku-
tukseen nähdään myös todella tärkeänä. Kasvavassa ja uudistuvassa kunnas-
sa on huolehdittava lähivaikuttamisen vahvistamisesta ja uudenlaisten toi-
mintamallien kehittämisestä ja käyttöönotosta.

Myös uuden kuntalain keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden ja
kunnallisen demokratian vahvistaminen uusissa rakenteissa ja muuttuvassa
toimintaympäristössä. Kuntalain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan
asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
toteutumiselle kunnan toiminnassa.
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Lähidemokratia ja alueelliset toimielimet

Kuntalain 36 §:n mukaan valtuusto voi asettaa alueellisia toimielimiä (lauta-
kuntia tai johtokuntia) edistämään kunnan osa-alueen asukkaiden vaikutta-
mismahdollisuuksia. Valtuusto voi päättää, että alueellisen toimielimen jäse-
net tai osa jäsenistä valitaan kunnan asianomaisen osa-alueen asukkaiden esi-
tyksestä.

Alueellisen toimielimen tehtävänä on alueen näkemysten välittäminen kun-
nan muuhun päätöksentekoon, kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen sekä
kunnan osa-alueen kehittäminen.

Alueelliselle toimielimelle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen
kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa sekä asiois-
sa, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja pal-
velun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Alueellisen
toimielimen muista tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä.

Alueelliselle toimielimelle määrätyt tehtävät ja annettu toimivalta tehdä hal-
lintopäätöksiä määrittävät pitkälti sitä millainen asema toimielimellä kunnas-
sa on. Toimielimelle voidaan antaa esimerkiksi toimivalta harkinnanvarais-
ten toiminta-avustusten myöntämiseen kunnan osassa toimiville kulttuuri-,
liikunta- ja muille järjestöille. Alueellisella toimielimellä voi myös olla
suunnittelutehtäviä maankäytössä ja alueen palvelujen kehittämisessä ja sillä
voi olla myös niihin liittyvää päätösvaltaa. Hallintosäännössä voidaan määri-
tellä periaatteet, joiden mukaan alueellisen toimielimen tekemät esitykset kä-
sitellään valtuustossa ja muissa toimielimissä.

Tuusulassa tulisi virallisten toimielinten sijaan alkaa johtaa verkostoja koo-
ten yhteen alueelliset kehittäjät kunnan keskuksittain. Kehittämisverkostot
kokoaisivat yhteen kunnan, paikallisten yritysten ja järjestöjen edustajat sekä
alueen asukasaktiivit Hyrylässä, Jokelassa, Kellokoskella ja Riihikalliossa.
Nämä verkostot korvaisivat nykyiset Keskustojen kehittämiskunnat.

Kehittämisverkostoihin voisi nimetä kunnan edustajat esimerkiksi kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Muutoin verkostoissa ei olisi nimettyjä edustajia, ver-
kostot olisivat avoimia foorumeita kaikille alueellisille toimijoille ja asuk-
kaille. Kehittämisverkostot koordinoisivat alueensa toimijoiden ja kuntalais-
ten kehittämistoimintaa kunnan strategian toteuttamiseksi ja kunnan eri osien
kehittymistä edistääkseen.

Kehittämisverkostoilla tulisi olla mahdollisuuksia osallistua kunnan tavoit-
teiden ja talouden suunnitteluun ns. osallistuvan budjetoinnin avulla sekä
tehdä esityksiä resursseista alueelliseen kehittämiseen, tapahtumien tai toi-
minnan järjestämiseen.

Kehittämisverkostot työskentelisivät myös lähidemokratian, kuntalaisten
osallistumisen ja asiakaslähtöisen kehittämisen eteen. Verkostolle varattai-
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siin mahdollisuus lausunnon antamiseen kuntastrategian sekä talousarvion ja
-suunnitelman valmistelussa sekä asioissa, joiden ratkaisulla voi olla huo-
mattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön,
työntekoon tai muihin oloihin.

Osallistumista ja vaikuttamista voitaisiin edistää mm. järjestämällä keskuste-
lu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja, selvittämällä asukkaiden
mielipiteitä ennen päätöksentekoa, järjestämällä mahdollisuuksia osallistua
kunnan talouden suunnitteluun, suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja
yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, sekä tukemalla asukkaiden, järjestöjen
ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Kehittämisverkostoilla tulisi olla nimetty vastuuhenkilö, joka koordinoisi
kaikkien kehittämisverkostojen toimintaa ja alueellisesti varmistaisi kunnan
strategisten tavoitteiden, lähidemokratian ja asiakaslähtöisen kehittämisen to-
teutumisen.

Kehittämisverkostot vahvistaisivat alueellisten toimijoiden asemaa ja äänen
kuulumista kunnassa ja sen kehittämisessä.

Asiakaslähtöisyys palveluiden kehittämisessä ja kunnan läsnäolo asiakas-
pinnassa

Kuntien rooli ja tehtävät muuttuvat merkittävästi lähivuosina. Asiakaslähtöi-
syyden vaatimukset tulevat nousemaan ja sähköisen osallistumisen merkitys
kasvaa entisestään tulevina vuosina.

Asiakaslähtöisellä palvelujen kehittämisellä tarkoitetaan asiakkaan näkökul-
masta ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehtävää kehittämistä. Se tarkoittaa
myös asiakaslähtöisen toimintakulttuurin vahvistamista ja päätöksenteon
avoimuuden ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä. Kunnan
tulisi olla läsnä asiakaspinnassa eli siellä missä kuntalainen liikkuu ja toimii.
Tämä edellyttää esimerkiksi kunnan läsnäoloa sosiaalisen median kanavissa
ja se tulisi myös huomioida henkilöstön toimenkuvissa ja resursoinnissa.

Asiakaslähtöisyyttä voidaan edistää erityisesti järjestämällä keskustelu- ja
kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja, selvittämällä asukkaiden mielipi-
teitä ennen päätöksentekoa, valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kun-
nan toimielimiin, järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden
suunnitteluun, suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen
käyttäjien kanssa esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin, tukemalla asukkai-
den, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja
valmistelua. Eri kohderyhmille tarvitaan myös erilaisia osallistumistapoja.
Asiakaslähtöisyys ja lähivaikuttaminen ovat osa suunnittelu-, talous-, han-
kinta-, palvelu- ja tuotantoprosesseja.
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Uudenlaiset roolit ja tehtävät sekä kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen
ja asiakaslähtöinen kehittäminen edellyttävät uudenlaista johtamista ja vas-
tuuta sekä riittäviä resursseja.

Digitalisaatio mahdollistaa asiakkaiden kuuntelun, asiakkuuksien hallinnan
ja palveluiden asiakaslähtöisen kehittämisen. Tuusulassa nähdään myös tarve
sähköisten toimintatapojen ja kulttuurin kehittämiseen kuntalaisten kanssa
käytävään vuorovaikutukseen. Asiakkuuden hallinnan ja asiakastiedon hal-
linta ovat tässä kehityksessä avainasemassa ja vaativat meiltä lisäpanostuk-
sia.

Hyvinvointiverkosto

Hyvinvointiverkosto kokoaa yhteen nuorisovaltuuston, lapset- ja perheet,
ikäihmisten ja vammaisten neuvostot sekä veteraanitoimikunnan

Kuntalain 26–28 §:n mukaan kunnanhallituksen on nuorten, ikääntyneen
väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien varmistamiseksi asetettava nuorisovaltuusto, tai vastaava nuorten
vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto sekä huolehdittava
niiden toimintaedellytyksistä. Ne voivat myös olla useamman kunnan yhtei-
siä. Tuusulassa on näiden lakisääteisten toimielinten lisäksi lapsi- ja perhe-
asioiden neuvosto. Kunnassa toimii myös elinkeinoneuvottelukunta sekä ve-
teraanitoimikunta.

Nuorisovaltuustolle, vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle on annettava
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kun-
nan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön,
asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden arvioidaan olevan
kohderyhmien kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan
lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Las-
ten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain
(72/2006) 8 §:ssä. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjes-
töillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. ’

Elinkeinoverkosto ja alueelliset kehittämisverkostot

Elinkeinoverkosto ja alueelliset kehittämisverkostot kokoavat yhteen elin-
keinoasioiden kehittämisen

Elinkeinoneuvottelukunta on kunnan ja elinkeinoelämän järjestöjen yhteis-
työelin, joka valmistelee yhteisiä linjauksia ja toimenpideohjelmia, antaa
lausuntoja ja valmistelee suosituksia. Elinkeinoneuvottelukunnassa edustet-
tuina ja nimettynä olevien tahojen yhteistyö nähdään tärkeänä. Toimintatapo-
ja tulisi kuitenkin kehittää edelleen paikallisten yritysten ja yrittäjien sekä
maakuntahallintoon siirtyvät tehtävät ja toiminnot huomioiden. Elinkeino-
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asioiden avoin kehittämisverkosto ja tiivis yhteistyö alueellisten kehittämis-
verkostojen kanssa voisi olla ratkaisu uudistumistarpeeseen.

6. Henkilökuntajaoksen lausunto

Henkilökuntajaos on 27.4.2016 todennut poliittisen johtamisen ja luottamus-
henkilöorganisaation uudistamisen osalta kannanottonaan seuraavaa:

– pormestarimallia pidetään Tuusulan kokoisessa kunnassa tarpeettomana
– tiheään vaihtuvan pormestarin katsotaan vaarantavan pitkäjänteisyyden
kunnan johtamisessa ja kehittämisessä
– riittääkö poliittisesti valittavan pormestarin pätevyys kunnanjohtajan toi-
menkuvan vaatimiin tehtäviin.

Johtamisjärjestelmäkaavio on liitteenä.

Lisätiedot: Harri Lipasti, p. 040 314 3003, Heidi Hagman, p. 040 314 3052
ja Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän edellä
olevan selostusosan 4. kohdan ja liitteenä olevan johtamisjär-
jestelmäkaavion mukaisesti. Johtamisjärjestelmä tulee voimaan
1.6.2017 lukien

– että valtuutettujen lukumäärä on 51

– että ryhdytään jatkovalmistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä
sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään
Tuusulassa. Jatkovalmistelu tehdään selostusosan 5. kohdan
mukaisesti eri tahoja kuullen ja osallistaen

– että hallintosääntö valmistellaan ko. päätöksen mukaisesti si-
ten, että valtuusto päättää hallintosäännöstä 7.12.2016 pidettä-
vässä kokouksessa.

---

Hallintomallin valmistelussa yhtenä vaihtoehtona on ollut siirtyminen por-
mestarimalliin, mikä vaikuttaisi kunnanjohtajan asemaan ja tehtäviin. Kun-
nanjohtajaa on kuultu hänen asianosaisasemansa johdosta hallintolain mu-
kaisesti. Kuulemista koskevat asiakirjat ovat liitteenä.
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Kunnanjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Esittelijänä toimi hänen sijaisensa henkilöstöjohtaja Harri Lipasti.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– ottaa asian valtuuston esityslistalle

– tehdä ehdotuksensa valtuustolle 30.5.2016 pidettävässä ko-
kouksessa.

_________

Khall § 209/30.5.2016

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän edellä
olevan selostusosan 4. kohdan ja liitteenä olevan johtamisjär-
jestelmäkaavion mukaisesti. Johtamisjärjestelmä tulee voimaan
1.6.2017 lukien

– että valtuutettujen lukumäärä on 51

– että ryhdytään jatkovalmistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä
sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään
Tuusulassa. Jatkovalmistelu tehdään selostusosan 5. kohdan
mukaisesti eri tahoja kuullen ja osallistaen

– että hallintosääntö valmistellaan ko. päätöksen mukaisesti si-
ten, että valtuusto päättää hallintosäännöstä 7.12.2016 pidettä-
vässä kokouksessa.

---

Kunnanjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Esittelijänä toimi hänen sijaisensa henkilöstöjohtaja Harri Lipasti.

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Tuija Reinikainen Pasi Huuhta-
sen, Päivö Kuusiston, Jussi Salosen ja Aila Koivusen kannattamana teki seu-
raavan muutosesityksen, joka korvaa pohjaehdotuksen 1. kohdan:

”Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
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– että Tuusula siirtyy johtamisessa pormestarijärjestelmään
1.6.2017 alkaen

– valtuusto valitsee keskuudestaan kokopäivätoimi-
sen pormestarin

– kunnanhallituksen kaksi varapuheenjohtajaa ovat
osa-aikaisia ja toimivat myös lautakunnan pu-
heenjohtajana

– kunnanhallituksessa asiat esittelee 31.5.2019 asti
kansliapäällikkö (viranhaltija) ja pormestari halu-
tessaan

– kahden vuoden jälkeen esittelyoikeus siirtyy
pormestarille ja samalla valtuusto arvioi johtamis-
järjestelmää ja tekee tarvittavia muutoksia

– valtuusto valitsee kansliapäällikön kunnan johta-
vista viranhaltijoista

– valtuuston puheenjohtaja, pormestari ja kunnan-
hallituksen varapuheenjohtajat edustavat kuntaa

– hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän val-
tuustoryhmien yhteisesti esittämän lautakunta- ja toimielinra-
kenteen mukaisesti (kaavio liitteenä)

– lautakuntarakennetta tarkennetaan Tuusulan vesi-
huoltoliikelaitoksen johtokunnan ja Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan osalta.”

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti pohjaehdotuksen lukuun ottamatta
ehdotuksen 1. kohtaa, mihin oli tehty em. muutosesitys. Lisäksi kunnanhalli-
tus hyväksyi yksimielisesti, että kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,
että valtuusto päättää hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän
valtuustoryhmien yhteisesti esittämän lautakunta- ja toimielinrakenteen mu-
kaisesti (kaavio liitteenä) ja että lautakuntarakennetta tarkennetaan Tuusulan
vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristölauta-
kunnan osalta.

Koska oli tehty pormestarijärjestelmää koskeva kannatettu muutosesitys,
josta ei päästy yksimielisyyteen, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi asian
ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen.

Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät
”jaa” ja ne, jotka kannattavat Reinikaisen tekemää muutosesitystä äänestävät
”ei”. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Heinänen, Nyman ja
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Kervinen) ja 8 ei-ääntä (Ceder, Salonen, Huuhtanen, Koivunen, Kuusisto,
Reinikainen, Seppälä ja Mäki-Kuhna). Puheenjohtaja totesi, että Reinikaisen
tekemä muutosesitys oli tullut kunnanhallituksen päätökseksi äänin 8–3.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– että Tuusula siirtyy johtamisessa pormestarijärjestelmään
1.6.2017 alkaen

– valtuusto valitsee keskuudestaan kokopäivätoimi-
sen pormestarin

– kunnanhallituksen kaksi varapuheenjohtajaa ovat
osa-aikaisia ja toimivat myös lautakunnan pu-
heenjohtajana

– kunnanhallituksessa asiat esittelee 31.5.2019 asti
kansliapäällikkö (viranhaltija) ja pormestari halu-
tessaan

– kahden vuoden jälkeen esittelyoikeus siirtyy
pormestarille ja samalla valtuusto arvioi johtamis-
järjestelmää ja tekee tarvittavia muutoksia.

– valtuusto valitsee kansliapäällikön kunnan johta-
vista viranhaltijoista

– valtuuston puheenjohtaja, pormestari ja kunnan-
hallituksen varapuheenjohtajat edustavat kuntaa

– hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän val-
tuustoryhmien yhteisesti esittämän lautakunta- ja toimielinra-
kenteen mukaisesti (kaavio liitteenä)

– lautakuntarakennetta tarkennetaan Tuusulan vesi-
huoltoliikelaitoksen johtokunnan ja Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan osalta

– että valtuutettujen lukumäärä on 51

– että ryhdytään jatkovalmistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä
sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään
Tuusulassa. Jatkovalmistelu tehdään selostusosan 5. kohdan
mukaisesti eri tahoja kuullen ja osallistaen
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– että hallintosääntö valmistellaan ko. päätöksen mukaisesti si-
ten, että valtuusto päättää hallintosäännöstä 7.12.2016 pidettä-
vässä kokouksessa.

Sanna Kervinen, Salla Heinänen ja Ari Nyman ilmoittivat päätöksestä eriä-
vän mielipiteen.

Liitteenä pohjaehdotus organisaatiokaavioksi ja kunnanhallituksen ehdotuk-
sen mukainen organisaatiokaavio

_________

Valt § 58/6.6.2016 Liitteenä A pohjaehdotus organisaatiokaavioksi ja B kunnanhallituksen eh-
dotuksen mukainen organisaatiokaavio

Ehdotus Valtuusto päättää

– että Tuusula siirtyy johtamisessa pormestarijärjestelmään
1.6.2017 alkaen

– valtuusto valitsee keskuudestaan kokopäivätoimi-
sen pormestarin

– kunnanhallituksen kaksi varapuheenjohtajaa ovat
osa-aikaisia ja toimivat myös lautakunnan pu-
heenjohtajana

– kunnanhallituksessa asiat esittelee 31.5.2019 asti
kansliapäällikkö (viranhaltija) ja pormestari halu-
tessaan

– kahden vuoden jälkeen esittelyoikeus siirtyy
pormestarille ja samalla valtuusto arvioi johtamis-
järjestelmää ja tekee tarvittavia muutoksia.

– valtuusto valitsee kansliapäällikön kunnan johta-
vista viranhaltijoista

– valtuuston puheenjohtaja, pormestari ja kunnan-
hallituksen varapuheenjohtajat edustavat kuntaa

– hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän val-
tuustoryhmien yhteisesti esittämän lautakunta- ja toimielinra-
kenteen mukaisesti (kaavio liitteenä 58B)
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– lautakuntarakennetta tarkennetaan Tuusulan vesi-
huoltoliikelaitoksen johtokunnan ja Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan osalta

– että valtuutettujen lukumäärä on 51

– että ryhdytään jatkovalmistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä
sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään
Tuusulassa. Jatkovalmistelu tehdään selostusosan 5. kohdan
mukaisesti eri tahoja kuullen ja osallistaen

– että hallintosääntö valmistellaan ko. päätöksen mukaisesti si-
ten, että valtuusto päättää hallintosäännöstä 7.12.2016 pidettä-
vässä kokouksessa.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Lauri Untamo Antti Kaikkosen,
Kirsi Viitasen, Petri Ahosen, Laura Åvallin, Ari Nymanin ja Ulla Rosenqvis-
tin kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja asia
valmistellaan uudestaan kunnanjohtajan esityksen pohjalta lukuun ottamatta
osa-aikaisia palkallisia kunnanhallituksen varapuheenjohtajia.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät ”jaa” ja ne,
jotka kannattavat Untamon tekemää palautusesitystä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä. Puheenjohta-
ja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.

Äänestysluettelo liitteenä

Tämän jälkeen Lauri Untamo Risto Rämön ja Salla Heinäsen kannattamana
teki seuraavan muutosesityksen:

”Valtuusto päättää

– hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän edellä
olevan selostusosan 4. kohdan ja liitteenä olevan johtamisjär-
jestelmäkaavion mukaisesti pois lukien osa-aikaiset kunnanhal-
lituksen varapuheenjohtajat. Johtamisjärjestelmä tulee voimaan
1.6.2017 lukien

– että valtuutettujen lukumäärä on 51

– että ryhdytään jatkovalmistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä
sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään
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Tuusulassa. Jatkovalmistelu tehdään selostusosan 5. kohdan
mukaisesti eri tahoja kuullen ja osallistaen

– että hallintosääntö valmistellaan ko. päätöksen mukaisesti si-
ten, että valtuusto päättää hallintosäännöstä 7.12.2016 pidettä-
vässä kokouksessa.”

Antti Kaikkonen Timo Huhtaluoman, Sanna Kervisen, Kari Kinnusen ja Ari
Nymanin kannattamana esitti seuraavaa lisäystä kunnanhallituksen pohjaesi-
tykseen: ”asian jatkovalmistelussa tulee järjestää riittävä kuntalaisten kuule-
minen esimerkiksi kuntalaiskyselyllä tai neuvoa-antavalla kunnallisella kan-
sanäänestyksellä. Kuntalaisia on kuultava ennen joulukuun 2016 valtuustoa,
jossa hallintosääntö päätetään.”

Koska oli tehty kannatetut muutosesitykset, puheenjohtaja esitti toimitetta-
vaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestykset. Puheenjohtaja esitti, että
ne, jotka kannattavat Kaikkosen tekemää muutosesitystä, äänestävät ”jaa” ja
ne, jotka kannattavat Untamon tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 jaa-ääntä, 6 ei-ääntä ja 33 tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että Kaikkosen esitys voitti tässä äänestyksessä.

Äänestysluettelo liitteenä

Tämän jälkeen todettiin, että äänestyksellä on ratkaistava, hyväksytäänkö
pohjaehdotus sellaisenaan vai Kaikkosen tekemällä lisäyksellä. Puheenjohta-
ja esitti toimitettavaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen ja esit-
ti, että ne, jotka kannattavat, ettei pohjaehdotukseen tehdä Kaikkosen esittä-
mää lisäystä, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat lisäyksen tekemistä,
äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä ja 33 tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo liitteenä

Jussi Salonen esitti seuraavan ponnen:

”Kuntalaiskuuleminen kunnan poliittisen johtamisen mallista suoritetaan
siinä vaiheessa, kun valtuusto arvioi kokemuksia uudesta poliittisen johtami-
sen mallista ja sen jatkuvuudesta.”

Päätös Valtuusto päätti

– että Tuusula siirtyy johtamisessa pormestarijärjestelmään
1.6.2017 alkaen
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– valtuusto valitsee keskuudestaan kokopäivätoimi-
sen pormestarin

– kunnanhallituksen kaksi varapuheenjohtajaa ovat
osa-aikaisia ja toimivat myös lautakunnan pu-
heenjohtajana

– kunnanhallituksessa asiat esittelee 31.5.2019 asti
kansliapäällikkö (viranhaltija) ja pormestari halu-
tessaan

– kahden vuoden jälkeen esittelyoikeus siirtyy
pormestarille ja samalla valtuusto arvioi johtamis-
järjestelmää ja tekee tarvittavia muutoksia

– valtuusto valitsee kansliapäällikön kunnan johta-
vista viranhaltijoista

– valtuuston puheenjohtaja, pormestari ja kunnan-
hallituksen varapuheenjohtajat edustavat kuntaa

– hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän val-
tuustoryhmien yhteisesti esittämän lautakunta- ja toimielinra-
kenteen mukaisesti (kaavio liitteenä)

– lautakuntarakennetta tarkennetaan Tuusulan vesi-
huoltoliikelaitoksen johtokunnan ja Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan osalta

– että valtuutettujen lukumäärä on 51

– että ryhdytään jatkovalmistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä
sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään
Tuusulassa. Jatkovalmistelu tehdään selostusosan 5. kohdan
mukaisesti eri tahoja kuullen ja osallistaen

– että hallintosääntö valmistellaan ko. päätöksen mukaisesti si-
ten, että valtuusto päättää hallintosäännöstä 7.12.2016 pidettä-
vässä kokouksessa.

Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Kuntalaiskuuleminen kunnan poliittisen johtamisen mallista suoritetaan siinä
vaiheessa, kun valtuusto arvioi kokemuksia uudesta poliittisen johtamisen
mallista ja sen jatkuvuudesta.
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Petri Ahonen, Timo Huhtaluoma, Risto Rämö, Laura Åvall, Antti Seppälä, Salla Heinänen,
Paavo Juntunen, Ulla Rosenqvist, Kari Kinnunen, Lauri Untamo, Kirsi Viitanen, Sanna
Kervinen ja Ari Nyman ilmoittivat päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

”Jätämme eriävän mielipiteen valtuuston päätöksen. Päätöksen valmistelussa ei ole kuultu
riittävästi kuntalaisia, eikä kunnan henkilöstöä. Tuusulan kunnan poliittista johtamisjärjes-
telmää ja luottamushenkilöorganisaatiota on tarkoituksen mukaista muuttaa vasta kun valti-
on ajamat SOTE ja maakuntauudistukset ovat otettu käyttöön. SOTE vie suuren osan kun-
nan budjetista ja henkilöstöstä. Lisäksi maakuntauudistus järjestelee uudelleen valtion hal-
linnon, aluehallinnon ja kuntien tehtäviä.
Pormestarimalli varapuheenjohtajineen tuo hallinnon lisäkustannuksia kuntaan, kun päinvas-
toin tässä tilanteessa tulisi hallinnon kustannuksia karsia.
Tuusulassa tulee säilyttää asioiden virkamiesvalmistelu ja esittely erillään poliittisesta pää-
töksen teosta. Tämä vallan kahtiajako virkamiestoimintaan ja poliittisen päätöksentekoon on
tärkeä osa suomalaista hallintoa, eikä sitä tule muuttaa perusteettomasti. Pormestarimalli tuo
kuntaan oppositio enemmistö asetelman, jossa pormestarin ja varapuheenjohtajapuolueet
varmistavat enemmistöllä mieleisensä päätöksenteon ja oppositioon jäävät puolueet, jotka
eivät saa omaa palkkapoliitikkoa.”

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 19.55–20.10 ja 21.25–21.45.

_________

Khall § 266/15.8.2016  Muutostyötä johtamaan nimetty poliittinen johtoryhmä (Arto Lindberg, San-
na Kervinen ja Tuija Reinikainen) on jatkanut valmistelua valtuuston ko-
kouksessaan 6.6.2016 päättämistä asioista, eli pormestarimalliin siirtymistä
1.6.2017 lukien, lautakunta- ja toimielinrakenteen uudistamista 1.6.2017 lu-
kien ja jatkovalmistelua siitä miten asiakaslähtöisyyttä sekä käyttäjädemo-
kratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään Tuusulassa

Hallintosäännön muutokset tulee valmistella niin, että ne voidaan käsitellä
valtuuston kokouksessa 7.12.2016.

Muutostyön valmistelua on päätetty jatkaa syksyllä 2016 yhteistyössä FCG
Konsultointi Oy kanssa siten, että vastaavina konsultteina toimivat edelleen
Anssi Hietaharju ja Jarmo Asikainen.

Poliittinen johtoryhmä on kokouksessaan 8.8.2016 hyväksynyt työsuunni-
telman syksylle 2016. Valmistelua tehdään laajasti toimijat ja sidosryhmät
osallistaen. Työsuunnitelman mukaisesti uudistamisen tarkemmasta sisällös-
tä kuullaan erillisillä kyselyillä 10.–22.8.2016 luottamushenkilöitä ja johta-
via viranhaltijoita, alueellisia kehittämistoimikunta sekä kuntalaisia. Valmis-
telutyö toteutetaan kyselyjen jälkeen luottamushenkilöiden ja johtavien vi-
ranhaltijoiden seminaareilla ja työpajoilla sekä luottamushenkilöelinteen ko-
kouksissa. Lisäksi Alueelliset kehittämistoimikunnat käsittelevät asiaa yh-
teiskokouksessa. Kuntalaisten kanssa järjestetään aiheesta kuntalaisillat.

Erikseen valmistellaan ja toteutetaan myös kunnan viranhaltijoille ja työnte-
kijöille kohdentuvat viestinnälliset ja muutoksen hallinnan toimenpiteet.
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Tuusulan uuden luottamushenkilöorganisaation ja hallintosäännön valmistelu
(vaihe II) on liitteenä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– merkitä tiedoksi edellä olevan valmistelun sisällön ja aikatau-
lun

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– merkitä tiedoksi valmistelun sisällön ja aikataulun.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Harri Lipasti oli asiantuntijana kokouksessa.

_________

Valt § 77/29.8.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– merkitä tiedoksi valmistelun sisällön ja aikataulun.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Sami Tamminen esitti päätök-
seen liitettäväksi hallintosäännön valmistelun ja päätöksenteon aikataulun
organisaatiossa eli

– kunnan johtamisen (valta ja vastuukysymykset)
–  työpaja I 31.8., työpaja II 21.9., työpaja III 5.10.

– muu hallintosäännön osa
–  hallinto, talous, henkilöstö ym. 15 9. mennessä alustavat vi-

ranhaltijaehdotukset

– kunnanhallituksen hallintosääntöluonnoksen eri osien käsittely
lokakuun aikana

– valtuustoseminaarissa hallintosääntöluonnoksen käsittelyä 27.–
28.10.

– kunnanhallituksen hallintosääntöluonnoksen käsittely kuulemi-
sia varten 31.10.
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– ammatillisten järjestöjen kuulemiset 1.–11.11.

– mahdolliset asianosaisten kuulemiset 1.–11.11.

– kunnanhallituksen esitys, ensimmäinen käsittely 14.11.

– kunnanhallituksen esitys 21.11.

– valtuuston kokous 7.12.

Päätös Valtuusto päätti

– merkitä tiedoksi liitteenä olevan valmistelun sisällön ja aikatau-
lun

– että hallintosäännön valmistelun ja päätöksenteon aikataulu or-
ganisaatiossa on seuraava:

– kunnan johtamisen (valta ja vastuukysymykset)
–  työpaja I 31.8., työpaja II 21.9., työpaja III

5.10.

– muu hallintosäännön osa
–  hallinto, talous, henkilöstö ym. 15 9. mennes-

sä alustavat viranhaltijaehdotukset

– kunnanhallituksen hallintosääntöluonnoksen eri
osien käsittely lokakuun aikana

– valtuustoseminaarissa hallintosääntöluonnoksen
käsittelyä 27.–28.10.

– kunnanhallituksen hallintosääntöluonnoksen kä-
sittely kuulemisia varten 31.10.

– ammatillisten järjestöjen kuulemiset 1.–11.11.

– mahdolliset asianosaisten kuulemiset 1.–11.11.

– kunnanhallituksen esitys, ensimmäinen käsittely
14.11.

– kunnanhallituksen esitys 21.11.

– valtuuston kokous 7.12.

___________
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Khall § 392/31.10.2016  Valmistelua on edelleen jatkettu eri toimijat ja sidosryhmät osallistaen. Elo-
kuussa 2016 uudistamisen sisällöstä kuultiin kyselyillä luottamushenkilöitä
ja johtavia viranhaltijoita, alueellisia kehittämistoimikuntia sekä kuntalaisia.
Lautakunnat antoivat lausuntonsa syyskuussa. Valmistelutyötä on toteutettu
myös luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden työpajoilla. Lisäksi
alueelliset kehittämistoimikunnat ovat käsitelleet asiaa yhteiskokouksessa.
Kuntalaisten kanssa on järjestetty aiheesta kuntalaisillat.

Hallintosääntöä on työstetty kunnan johtamisen osalta valtuuston päätöksen
ja työpajoista saatujen linjausten pohjalta.

Kuntalain sääntely perustuu valtuuston päätösvallan yleisyydelle eli päätös-
valta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto
ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille. Hallintosääntö
on kunnan hallinnon ja toiminnan sekä toimielinten kokousmenettelyjen
keskeinen ohjausväline, ja kunnallisessa päätöksenteossa on noudatettava la-
kien lisäksi hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön ohella kunnan toi-
minnan muita keskeisiä ohjausvälineitä ovat kuntastrategia, talousarvio ja ta-
loussuunnitelma.

1.6.2017 voimaantulevassa kuntalain 90 §:ssä säädetään hallintosääntöön
otettavista määräyksistä. Kuntalaissa lähdetään siitä, että hallintosäännössä
annetaan kaikki määräykset, joita hallinnon järjestämisessä ja päätöksenteos-
sa tarvitaan. Hallintosääntö korvaa toimielinten erilliset johtosäännöt ja val-
tuuston työjärjestyksen. Kuntalain perustelujen mukaan hallintosääntömää-
räykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia niitä ei kunnan or-
ganisaation laajuuden perusteella ole tarkoituksenmukaista koota yhteen.

Kuntalain 109 §:n mukaan hallintosäännön on oltava saatavilla kunnan koti-
sivuilla yleisessä tietoverkossa.

Kuntalain 90 §:ssä todetaan seuraavaa:

Hallintosääntö
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
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c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta
ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouk-
sissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että
sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumi-
seen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista
tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;

3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryh-
mistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat
tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.

Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimival-
taansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhalti-
joille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on täs-
sä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä.

Valtuusto voi hallintosäännössä antaa kunnan muulle 1 momentissa tarkoite-
tulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen.
Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää edelleen. Toimivalta sellai-
sessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, voidaan siirtää
vain toimielimelle.

Kuntalain 14.2 §:n 11 kohdan mukaan valtuuston on päätettävä luottamus-
henkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Jos palkkio- ja korvauspe-
rusteista halutaan määrätä johtosäännössä, tarkoituksenmukaista olisi ottaa
määräykset hallintosääntöön.
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Hallintosäännön valmistelu etenee siten, että asiassa kuullaan paikallisia
ammattijärjestöjä ja asianosaisia, ja luonnokseen tehdään tarpeellisia muu-
toksia ja tarkennuksia.

Valtuuston päätöksen mukaisesti kunnanhallitus tekee ehdotuksensa valtuus-
tolle 21.11. ja valtuusto käsittelee asian 7.12.2016.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– merkitä tiedoksi luonnoksen Tuusulan kunnan hallintosäännök-
si

– kuulla paikallisia ammattijärjestöjä ja asianosaisia

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Khall § 416/14.11.2016  Kunnanjohtajaa on kuultu ko. asiassa jo touko–kesäkuussa. Toimialajohtajil-
le ja ammattijärjestöille on toimitettu kuulemiskirjeet 3.11.2016, ja heiltä on
pyydetty vastaukset 11.11.2016 mennessä.

Kuntalain (410/2015) 82 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan
1. kokouspalkkiota
2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä
3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamushenkilölle voidaan maksaa palkkiota määräajalta sekä muita eril-
lispalkkioita.

Kokouspalkkioita maksetaan kunnan toimielinten kokouksista, mutta ei
esim. valtuustoryhmien kokouksista.

Kuntalain 80.4 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle
luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Pää-
toimisella ja osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa,
sairauslomaa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin pe-
rustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. Mitä tapaturmavakuutuslaissa sää-
detään työnantajasta ja työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä
päätoimiseen ja osa-aikaiseen luottamushenkilöön.

Pormestarille maksettava kokonaispalkka voisi olla 9 500 euroa/kk ja osa-
aikaisille kunnanhallituksen varapuheenjohtajille maksettava kokonaispalkka
2 000 euroa/kk.
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Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– merkitä asian tiedoksi

– tehdä ehdotuksen valtuustolle 21.11.2016 pidettävässä kokouk-
sessa

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 434/21.11.2016  Kunnanjohtaja ilmoittaa olevansa esteellinen, joten esittelijänä toimii henki-
löstöjohtaja Harri Lipasti.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan
1.6.2017 lukien

– oikeuttaa viranhaltijat tekemään hallintosääntöön pieniä tekni-
siä korjauksia

– kumota voimassaolevat hallintosäännön, lautakuntien johto-
säännöt, valtuuston työjärjestyksen, luottamushenkilöiden
palkkiosäännön, tarkastussäännön ja TA-2017 toimivaltuudet
1.6.2017 lukien

– että pormestarille maksettava kokonaispalkka on 9 500 eu-
roa/kk ja osa-aikaisille kunnanhallituksen varapuheenjohtajille
maksettava kokonaispalkka on 2 000 euroa/kk.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– ottaa asian valtuuston 7.12.2016 pidettävän kokouksen esitys-
listalle

– tehdä ehdotuksen valtuustolle 28.11.2016 pidettävässä kokouk-
sessa.

Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä toimi kunnanjohtajan sijainen, henkilöstö-
johtaja Harri Lipasti.

_________
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Khall § 443/28.11.2016

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan
1.6.2017 lukien

– oikeuttaa viranhaltijat tekemään hallintosääntöön pieniä tekni-
siä korjauksia

– kumota voimassaolevat hallintosäännön, lautakuntien johto-
säännöt, valtuuston työjärjestyksen, luottamushenkilöiden
palkkiosäännön, tarkastussäännön ja TA-2017 toimivaltuudet
1.6.2017 lukien

– että pormestarille maksettava kokonaispalkka on 9 500 eu-
roa/kk ja osa-aikaisille kunnanhallituksen varapuheenjohtajille
maksettava kokonaispalkka on 2 000 euroa/kk

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun esittelijä muutti ehdoksensa al-
kuosan seuraavaksi:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan
1.6.2017, seuraavilla muutoksilla

9 § Lautakunnat, kuntakehityslautakunta ja rakennusvalvontajaosto
Kohdan Rakennusvalvontajaosto 2. kappale muutetaan muotoon ”Valtuuston
valitsemassa rakennusvalvontajaostossa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kuntake-
hityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. Valtuusto valitsee rakennusval-
vontajaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Asiat käsitel-
lään jaostossa johtavan rakennustarkastajan esittelystä.”

Toimivaltataulukko maankäyttö ja rakentaminen
Kohdasta Kaavoitus, kaavahakemukset ja sopimukset poistetaan kohta
”Asemakaavatyön käynnistämissopimukset” ja lisätään kohtaan Investoinnit,
tilakeskus luonnospiirustusten hyväksymistä koskeva päätösvalta. Päätösval-
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ta on kunnanhallituksella, kun kustannukset ovat yli 4 milj. ja teknisellä lau-
takunnalla 4 milj. asti.”

Jussi Salonen Liisa Sorrin, Päivö Kuusiston, Ilkka Seppälän ja Aila Koivu-
sen kannattamana esitti, että liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdään seu-
raavat muutokset:

2 § Kunnan johtamisjärjestelmä
4. kappale muutetaan muotoon ”Pormestari johtaa kunnan hallintoa, talou-
denhoitoa ja muuta toimintaa” ja 6. kappaleeksi lisätään ” Kunnan poliittises-
ta johtamisesta vastaa pormestari kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kun-
nanhallituksen varapuheenjohtajien kanssa.”

8 § Kunnanhallitus ja konsernijaosto
Kohtaan kunnanhallitus lisätään varapuheenjohtajien tehtäviin ”4. vastaavat
muista pormestarin osoittamista tehtävistä”

9 § Lautakunnat, kuntakehityslautakunta ja rakennusvalvontajaosto
8. ja 9. kohdan välissä oleva lause muutetaan muotoon ”Ellei asian luontees-
ta ja kiireellisyydestä muuta johdu, kuntakehityslautakunta”

63 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi
Viimeinen kappale muutetaan seuraavaksi ” Valtuusto hyväksyy valtuusto-
ryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Valtuustoryhmästä eronneiden
valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua
sekaantumisvaaraa muun valtuustoryhmän nimeen.”

70 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Ko. pykälä muutetaan seuraavaksi ” Esityslista liitteineen julkaistaan kunnan
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta ja liitteistä poistetaan salas-
sa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Eri-
tyisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta vodaan poistaa yksittäi-
nen kokousasia.”

80 § Puheenvuorot
Lisätään pykälän loppuun ”Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuo-
rojen pituutta.”

110 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Ko. pykälä muutetaan seuraavaksi ” Esityslista liitteineen julkaistaan kunnan
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta ja liitteistä poistetaan salas-
sa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Eri-
tyisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta vodaan poistaa yksittäi-
nen kokousasia.”
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138 § Vuosipalkkiot
Muutetaan pykälän alkuosa seuraavaksi ” Luottamushenkilöille suoritetaan
edellä 136 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota seu-
raavasti:

valtuusto
– puheenjohtaja 5000 eur”

Toimivaltataulukko henkilöstöasiat
kohdassa Virat ja työsuhteet viran perustaminen / lakkauttaminen muutetaan
päättäväksi toimielimeksi valtuusto myös muiden virkojen kuin kansliapääl-
likön ja toimialajohtajien osalta.

Jussi Salonen Liisa Sorrin, Päivö Kuusiston, Ilkka Seppälän ja Aila Koivu-
sen kannattamana esitti myös, että kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuus-
tolle, että valtuusto päättää, että pormestarille maksettava kokonaispalkka on
7 500 euroa/kk ja osa-aikaisille kunnanhallituksen varapuheenjohtajille mak-
settava kokonaispalkka on 2 750 euroa/kk.

Salla Heinänen Ari Nymanin ja Sanna Kervisen kannattamana esitti, että
kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi
valtuuston 6.6.2016 päättämällä tavalla valmistellun pormestarimallin poh-
jalta tehdyn hallintosäännön ja päättää, että ennen lopullista päätöksentekoa
vaihtoehdoksi valmistellaan osa-aikaisen kunnanhallituksen puheenjohtajan
malliin perustuva hallintosääntö.

Koska oli tehty kannatetut muutosesitykset, puheenjohtaja esitti toimitetta-
vaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestykset. Puheenjohtaja esitti, että
ensiksi äänestetään muutosesitysten välillä eli ne, jotka kannattavat Salosen
tekemää muutosesitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Heinäsen te-
kemää muutosesitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8
jaa-ääntä (Friman, Huuhtanen, Koivunen, Kuusisto, Mäki-Kuhna, Seppälä,
Salonen ja Sorri) ja 3 ei-ääntä (Heinänen, Nyman ja Kervinen). Puheenjohta-
ja totesi, että Salosen tekemä muutosesitys voitti äänestyksen äänin 8–3.

Tämän jälkeen toimitettiin nimenhuutoäänestys Salosen tekemän muutosesi-
tyksen ja pohjaehdotuksen välillä.  Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannat-
tavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Salosen teke-
mää muutosesitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9
ei-ääntä (Friman, Heinänen, Huuhtanen, Koivunen, Kuusisto, Mäki-Kuhna,
Seppälä, Salonen ja Sorri), ei yhtään jaa-ääntä ja 2 äänesti tyhjää (Nyman ja
Kervinen). Puheenjohtaja totesi, että Salosen tekemä muutosesitys tuli kun-
nanhallituksen päätökseksi.
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Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan
1.6.2017 lukien seuraavilla muutoksilla:

2 § Kunnan johtamisjärjestelmä
4. kappale muutetaan muotoon ”Pormestari johtaa kunnan hallintoa, talou-
denhoitoa ja muuta toimintaa” ja 6. kappaleeksi lisätään ” Kunnan poliittises-
ta johtamisesta vastaa pormestari kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kun-
nanhallituksen varapuheenjohtajien kanssa.”

8 § Kunnanhallitus ja konsernijaosto
Kohtaan kunnanhallitus lisätään varapuheenjohtajien tehtäviin ”4. vastaavat
muista pormestarin osoittamista tehtävistä”

9 § Lautakunnat, kuntakehityslautakunta ja rakennusvalvontajaosto
Kohdan Rakennusvalvontajaosto 2. kappale muutetaan muotoon ” Valtuus-
ton valitsemassa rakennusvalvontajaostossa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunta-
kehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. Valtuusto valitsee rakennus-
valvontajaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Asiat käsi-
tellään jaostossa johtavan rakennustarkastajan esittelystä.”

8. ja 9. kohdan välissä oleva lause muutetaan muotoon ”Ellei asian luontees-
ta ja kiireellisyydestä muuta johdu, kuntakehityslautakunta”

63 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi
Viimeinen kappale muutetaan seuraavaksi ” Valtuusto hyväksyy valtuusto-
ryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Valtuustoryhmästä eronneiden
valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua
sekaantumisvaaraa muun valtuustoryhmän nimeen.”

70 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Ko. pykälä muutetaan seuraavaksi ” Esityslista liitteineen julkaistaan kunnan
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta ja liitteistä poistetaan salas-
sa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Eri-
tyisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta vodaan poistaa yksittäi-
nen kokousasia.”

80 § Puheenvuorot
Lisätään pykälän loppuun ”Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuo-
rojen pituutta.”

110 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Ko. pykälä muutetaan seuraavaksi ” Esityslista liitteineen julkaistaan kunnan
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta ja liitteistä poistetaan salas-
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sa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Eri-
tyisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta vodaan poistaa yksittäi-
nen kokousasia.”

138 § Vuosipalkkiot
Muutetaan pykälän alkuosa seuraavaksi ” Luottamushenkilöille suoritetaan
edellä 136 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota seu-
raavasti:

valtuusto
– puheenjohtaja 5000 eur”

Toimivaltataulukko henkilöstöasiat
Kohdassa Virat ja työsuhteet viran perustaminen / lakkauttaminen muutetaan
päättäväksi toimielimeksi valtuusto myös muiden virkojen kuin kansliapääl-
likön ja toimialajohtajien osalta.

Toimivaltataulukko maankäyttö ja rakentaminen
Kohdasta Kaavoitus, kaavahakemukset ja sopimukset poistetaan kohta ”ase-
makaavatyön käynnistämissopimukset” ja lisätään kohtaan Investoinnit, tila-
keskus luonnospiirustusten hyväksymistä koskeva päätösvalta. Päätösvalta
on kunnanhallituksella, kun kustannukset ovat yli 4 milj. ja teknisellä lauta-
kunnalla 4 milj. asti.”

– oikeuttaa viranhaltijat tekemään hallintosääntöön pieniä tekni-
siä korjauksia

– kumota voimassaolevat hallintosäännön, lautakuntien johto-
säännöt, valtuuston työjärjestyksen, luottamushenkilöiden
palkkiosäännön, tarkastussäännön ja TA-2017 toimivaltuudet
1.6.2017 lukien

– että pormestarille maksettava kokonaispalkka on 7 500 eu-
roa/kk ja osa-aikaisille kunnanhallituksen varapuheenjohtajille
maksettava kokonaispalkka on 2 750 euroa/kk

Kunnanjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Esittelijänä toimi kunnanjohtajan sijainen, henkilöstöjohtaja Harri Lipasti.

Salla Heinänen, Ari Nyman ja Sanna Kervinen ilmoittivat päätöksestä eriä-
vän mielipiteen.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 17.55–18.15 ja 20–20.20.

__________
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Valt § 116/7.12.2016 Liite nro 116

Ehdotus Valtuusto päättää

– hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan
1.6.2017 lukien seuraavilla muutoksilla:

2 § Kunnan johtamisjärjestelmä
4. kappale muutetaan muotoon ”Pormestari johtaa kunnan hallintoa, talou-
denhoitoa ja muuta toimintaa” ja 6. kappaleeksi lisätään ” Kunnan poliittises-
ta johtamisesta vastaa pormestari kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kun-
nanhallituksen varapuheenjohtajien kanssa.”

8 § Kunnanhallitus ja konsernijaosto
Kohtaan kunnanhallitus lisätään varapuheenjohtajien tehtäviin ”4. vastaavat
muista pormestarin osoittamista tehtävistä”

9 § Lautakunnat, kuntakehityslautakunta ja rakennusvalvontajaosto
Kohdan Rakennusvalvontajaosto 2. kappale muutetaan muotoon ” Valtuus-
ton valitsemassa rakennusvalvontajaostossa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunta-
kehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. Valtuusto valitsee rakennus-
valvontajaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Asiat käsi-
tellään jaostossa johtavan rakennustarkastajan esittelystä.”

8. ja 9. kohdan välissä oleva lause muutetaan muotoon ”Ellei asian luontees-
ta ja kiireellisyydestä muuta johdu, kuntakehityslautakunta”

63 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi
Viimeinen kappale muutetaan seuraavaksi ” Valtuusto hyväksyy valtuusto-
ryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Valtuustoryhmästä eronneiden
valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua
sekaantumisvaaraa muun valtuustoryhmän nimeen.”

70 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Ko. pykälä muutetaan seuraavaksi ” Esityslista liitteineen julkaistaan kunnan
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta ja liitteistä poistetaan salas-
sa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Eri-
tyisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta vodaan poistaa yksittäi-
nen kokousasia.”

80 § Puheenvuorot
Lisätään pykälän loppuun ”Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuo-
rojen pituutta.”

110 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Ko. pykälä muutetaan seuraavaksi ” Esityslista liitteineen julkaistaan kunnan
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta ja liitteistä poistetaan salas-
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sa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Eri-
tyisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta vodaan poistaa yksittäi-
nen kokousasia.”

138 § Vuosipalkkiot
Muutetaan pykälän alkuosa seuraavaksi ” Luottamushenkilöille suoritetaan
edellä 136 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota seu-
raavasti:

valtuusto
– puheenjohtaja 5000 eur”

Toimivaltataulukko henkilöstöasiat
Kohdassa Virat ja työsuhteet viran perustaminen / lakkauttaminen muutetaan
päättäväksi toimielimeksi valtuusto myös muiden virkojen kuin kansliapääl-
likön ja toimialajohtajien osalta.

Toimivaltataulukko maankäyttö ja rakentaminen
Kohdasta Kaavoitus, kaavahakemukset ja sopimukset poistetaan kohta ”ase-
makaavatyön käynnistämissopimukset” ja lisätään kohtaan Investoinnit, tila-
keskus luonnospiirustusten hyväksymistä koskeva päätösvalta. Päätösvalta
on kunnanhallituksella, kun kustannukset ovat yli 4 milj. ja teknisellä lauta-
kunnalla 4 milj. asti.”

– oikeuttaa viranhaltijat tekemään hallintosääntöön pieniä tekni-
siä korjauksia

– kumota voimassaolevat hallintosäännön, lautakuntien johto-
säännöt, valtuuston työjärjestyksen, luottamushenkilöiden
palkkiosäännön, tarkastussäännön ja TA-2017 toimivaltuudet
1.6.2017 lukien

– että pormestarille maksettava kokonaispalkka on 7 500 eu-
roa/kk ja osa-aikaisille kunnanhallituksen varapuheenjohtajille
maksettava kokonaispalkka on 2 750 euroa/kk

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Salla Heinänen Sanna Kervisen,
Seppo Noron, Antti Kaikkosen, Ari Nymanin, Timo Huhtaluoman, Laura
Åvallin, Kirsi Viitasen ja Lauri Untamon kannattamana esitti, että asia palau-
tetaan uudelleen valmisteluun siten, että ennen valtuuston lopullista päätök-
sentekoa vaihtoehdoksi valmistellaan osa-aikaisen kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan malliin perustuva hallintosääntö.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät ”jaa” ja ne,
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jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät
”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä. Puheenjohta-
ja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.

Äänestysluettelo liitteenä nro 116A

Ilona Toivonen Margita Winqvistin kannattamana esitti, että hallintosäännön
99 §:n 1. kappaleeseen lisätään, että nuorisovaltuutetulla on oikeus tehdä kir-
jallisia aloitteita valtuuston kokouksessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Antti Kaikkonen Ari Nymanin, Lauri Untamon, Monica Avellanin, Risto
Rämön, Timo Huhtaluoman, Kirsi Viitasen ja Sanna Kervisen kannattamana
esitti, että pormestarille maksettava kokonaispalkka on 5 000 e/kk ja osa-
aikaisille kunnanhallituksen varapuheenjohtajille maksettava kokonaispalkka
on 1 500 e/kk.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat
Kaikkosen tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa-ääntä ja 24 ei-ääntä. Puheenjohta-
ja totesi, että pohjaehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 27–24.

Äänestysluettelo liitteenä nro 116B

Päätös Ehdotus hyväksyttiin edellä mainitulla lisäyksellä eli

valtuusto päätti

– hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan kunnan hallintosäännön,
joka tulee voimaan 1.6.2017

– oikeuttaa viranhaltijat tekemään hallintosääntöön pieniä tekni-
siä korjauksia

– kumota voimassa olevat hallintosäännön, lautakuntien johto-
säännöt, valtuuston työjärjestyksen, luottamushenkilöiden
palkkiosäännön, tarkastussäännön ja TA-2017 toimivaltuudet
1.6.2017 lukien

– että pormestarille maksettava kokonaispalkka on 7 500 eu-
roa/kk ja osa-aikaisille kunnanhallituksen varapuheenjohtajille
maksettava kokonaispalkka on 2 750 euroa/kk
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Valtuuston hyväksymä hallintosääntö on pöytäkirjan liitteenä.

Petri Ahonen, Salla Heinänen, Timo Huhtaluoma, Paavo Juntunen, Sanna
Kervinen, Ari Nyman, Ulla Rosenqvist, Risto Rämö, Antti Seppälä, Lauri
Untamo, Kirsi Viitanen ja Laura Åvall ilmoittivat päätöksestä eriävän mieli-
piteen.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 17.10–17.20.

ote
toimialat
kirjaamo/säädöskokoelma
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Dno KESH:1081 /2015

117 § VALTUUSTON KOKOUKSET VUONNA 2017

Kunnanhallitus § 433 21.11.2016

Khall § 433/21.11.2016   Seuraavat kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2017, ja uuden valtuuston
toimikausi alkaa 1.6.2017. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen ja muut toi-
mielimet kesäkuussa 2017 pidettävässä kokouksessa.

Kuntalain mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,
kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsut-
tava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista
sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston kutsuu kool-
le puheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen
kokousta.

31.5.2017 saakka voimassaolevan kuntalain säännösten mukaan samassa
ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 §:ssä säädetään.

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemal-
la ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla
kunnan päättämällä tavalla. 1.6.2017 lukien kokouksesta on tiedotettava ylei-
sessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta
huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävis-
sä.

Voimassaolevan valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston
kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kul-
lekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat.

Em. valtuuston työjärjestyksen 7 §:n mukaan valtuuston kokousta edeltävänä
torstaina pidetään informaatiotilaisuus, jonka aiheena pääosin on seuraavassa
valtuuston kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään
aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko-
kouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjoh-
tajalle esityksen sen pitämisestä.

Liitteenä on ehdotus kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajoiksi v. 2017.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
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Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– pitää kokouksensa vuonna 2017 oheisen liitteen mukaisesti ke-
sätaukoa ja valtuuston kokoontumispäiviä lukuun ottamatta
pääsääntöisesti maanantaisin klo 17.00

– että kutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esi-
tyslistan lähetetään

– kunnanhallitukselle, kunnanhallituksen varajäse-
nille ja valtuuston puheenjohtajille

– kunnan johtoryhmän jäsenille

– valtuustoryhmien puheenjohtajille

– tarkastuslautakunnalle

– kunkin valtuustoryhmän kunnallisjärjestön tai
vastaavan nimeämälle 1-2 edustajalle

– kunnansihteerin nimeämille viranhaltijoille

– että kokouskutsu esityslistoineen lähetetään sähköisesti

– että luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista lähetetään val-
tuutetuille sähköisesti

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– pitää kokouksensa vuonna 2017 oheisen liitteen mukaisesti eli
kokoontua seuraavina päivinä pääsääntöisesti klo 18.00:

ma 23.1.2017
ma 13.3.2017
ma 8.5.2017
to 1.6.2017
ma 19.6.2017
ma 4.9.2017
ma 9.10.2017
ma 13.11.2017
ma 11.12.2017 (klo 15)
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– kokoontua valtuuston informaatiotilaisuuksiin pääsääntöisesti
valtuuston kokousta edeltävänä torstaina valtuuston kokouskut-
sussa ilmoitettuna aikana

– että valtuusto kutsutaan koolle jokaiselle valtuutetulle lähetet-
tävällä kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta ja johon liittyy esityslista käsiteltävistä
asioista perusteluineen ja kunnanhallituksen ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi

– että valtuuston kokouskutsu lähetetään esityslistoineen kun-
nanhallituksen jäsenille ja kunnan johtoryhmälle

– että kokouskutsu esityslistoineen lähetetään 31.5.2017 saakka
sähköisesti, jollei sitä erikseen pyydetä paperitulosteena ja
1.6.2017 alkaen vain sähköisesti

– että ilmoitus valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tar-
kastetun pöytäkirjan yleisesti nähtävillä oloajasta ja -paikasta
julkaistaan valtuuston päättämässä ilmoituslehdessä sekä Tuu-
sulan kunnan www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 117/7.12.2016 Liite nro 117

Ehdotus Valtuusto päättää

– pitää kokouksensa vuonna 2017 oheisen liitteen mukaisesti eli
kokoontua seuraavina päivinä pääsääntöisesti klo 18.00:

ma 23.1.2017
ma 13.3.2017
ma 8.5.2017
to 1.6.2017
ma 19.6.2017
ma 4.9.2017
ma 9.10.2017
ma 13.11.2017
ma 11.12.2017 (klo 15)

– kokoontua valtuuston informaatiotilaisuuksiin pääsääntöisesti
valtuuston kokousta edeltävänä torstaina valtuuston kokouskut-
sussa ilmoitettuna aikana
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– että valtuusto kutsutaan koolle jokaiselle valtuutetulle lähetet-
tävällä kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta ja johon liittyy esityslista käsiteltävistä
asioista perusteluineen ja kunnanhallituksen ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi

– että valtuuston kokouskutsu lähetetään esityslistoineen kun-
nanhallituksen jäsenille ja kunnan johtoryhmälle

– että kokouskutsu esityslistoineen lähetetään 31.5.2017 saakka
sähköisesti, jollei sitä erikseen pyydetä paperitulosteena ja
1.6.2017 alkaen vain sähköisesti

– että ilmoitus valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tar-
kastetun pöytäkirjan yleisesti nähtävillä oloajasta ja -paikasta
julkaistaan valtuuston päättämässä ilmoituslehdessä sekä Tuu-
sulan kunnan www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.

Päätös Valtuusto päätti

– pitää kokouksensa vuonna 2017 oheisen liitteen mukaisesti eli
kokoontua seuraavina päivinä pääsääntöisesti klo 18.00:

ma 23.1.2017
ma 13.3.2017
ma 8.5.2017
to 1.6.2017
ma 19.6.2017
ma 4.9.2017
ma 9.10.2017
ma 13.11.2017
ma 11.12.2017 (klo 15)

– kokoontua valtuuston informaatiotilaisuuksiin pääsääntöisesti
valtuuston kokousta edeltävänä torstaina valtuuston kokouskut-
sussa ilmoitettuna aikana

– että valtuusto kutsutaan koolle jokaiselle valtuutetulle lähetet-
tävällä kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta ja johon liittyy esityslista käsiteltävistä
asioista perusteluineen ja kunnanhallituksen ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi

– että valtuuston kokouskutsu lähetetään esityslistoineen kun-
nanhallituksen jäsenille ja kunnan johtoryhmälle

– että kokouskutsu esityslistoineen lähetetään sähköisesti, jollei
sitä erikseen pyydetä paperitulosteena
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– että ilmoitus valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tar-
kastetun pöytäkirjan yleisesti nähtävillä oloajasta ja -paikasta
julkaistaan valtuuston päättämässä ilmoituslehdessä sekä Tuu-
sulan kunnan www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.

ote
toimialat
kirjaamo ja arkisto
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Dno KESH:101 /2015

118 § UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUS, MUISTUTUS

Kuntakehityslautakunta  § 17 11.2.2015
Kuntakehityslautakunta  § 25 18.2.2015
Kunnanhallitus § 107 02.03.2015
Valtuusto § 35 16.3.2015
Kunnanhallitus § 46 15.02.2016
Valtuusto § 19 14.3.2016
Kuntakehityslautakunta  § 146 9.11.2016

Kkl § 17/11.2.2015 Lausuntopyyntö ja aikataulu

Uudenmaan liitossa on käynnissä 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu. Kaava
on luonnosvaiheessa ja Uudenmaan liitto pyytää Tuusulan kunnan lausuntoa
20.3.2015 mennessä. Lausunnon antaa Tuusulan kunnanvaltuusto.

Vaihemaakuntakaavan aikatähtäin on vuodessa 2040 ja käsiteltäviä aihealu-
eita ovat:

– elinkeinot ja innovaatiotoiminta
– logistiikka
– tuulivoima
– viherrakenne
– kulttuuriympäristöt

Lisäksi maakuntahallitus päätti, että vaihekaavassa käsitellään uudet ase-
manseudut Ristikytö ja Palopuro sekä Malmin lentokenttäalueen maankäyt-
tö.

Vaihemaakuntakaava on tarkoitus saattaa loppuun saman valtuustokauden
aikana eli vuoden 2016 loppuun mennessä. Valmistelu on käynnistynyt
vuonna 2013 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Vuoden
2014 aikana vaihemaakuntakaavan teemoista laadittiin kehityskuvat ja käy-
tiin laajaa vuorovaikutusta tavoitteista ja lähtökohdista. Kaavaehdotus on
tarkoitus olla nähtävillä alkuvuonna 2016, jonka jälkeen kaava hyväksytään
maakuntahallituksessa ja -valtuustossa, ja saatetaan lopulta ympäristöminis-
teriöön vahvistettavaksi.

Lähtökohdat

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnittelualueena on koko Uuden-
maan maakunnan 26 kuntaa, lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jota
käsitellään omassa kaavaprosessissaan osana 2. vaihemaakuntakaavan lop-
puunsaattamista.
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Vahvistuessaan 4. vaihemaakuntakaava osin täydentää ja osin korvaa nyt
voimassa olevia Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen kokonais- ja
vaihemaakuntakaavoja. Samalla jatketaan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan
maakuntakaavojen kaavamerkintöjen kehittämistä ja yhdenmukaistamista
sekä selkiytetään kaavamääräysten tulkintaa kaavassa käsiteltävien asioiden
osalta. Otteeltaan vaihemaakuntakaava pyrkii olemaan entistä strategisempi.

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta sekä viranomaisten muuta aluei-
den käyttöön liittyvää suunnittelua ja toimintaa. Maakuntakaavan ylikunnal-
liset linjaukset tarkentuvat kuntien laatimien yleis- ja asemakaavojen kautta.
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa ja ase-
makaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueidenkäytön järjes-
tämiseksi. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan
eikä asemakaavan alueella. Maakuntakaavan oikeusvaikutukset tulee ottaa
huomioon viranomaisten toiminnassa suunniteltaessa alueidenkäyttöä koske-
via toimenpiteitä ja päätettäessä niiden toteuttamisesta.

Maakuntakaava koostuu vahvistettavista kaavakartasta sekä kaavamerkin-
nöistä ja -määräyksistä. Lisäksi virallisiin asiakirjoihin kuuluu kaavaselostus
liitteineen, jota ei vahvisteta. Maakuntakaavakokonaisuuteen kuuluu myös
kartta kumottavista merkinnöistä, jonka ympäristöministeriö vahvistaa.
Asiakirjoissa on lisäksi epävirallinen maakuntakaavayhdistelmä, jossa näky-
vät kaikki voimaan jäävät merkinnät.

Samanaikaisesti Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kanssa Uudellemaalle
on valmisteilla myös metropolihallintoon ja metropolikaavan laadintaan liit-
tyviä järjestelyjä sekä kuntajakoselvityksiä. Vaihemaakuntakaavassa tehtä-
vää työtä voidaan hyödyntää tarpeen vaatiessa myös kaavan rinnalla etene-
vissä muissa seudullisissa prosesseissa ja uusissa hallinnon rakenteissa.

Kaavan keskeinen sisältö

Elinkeinojen ja innovaatiotoimintojen osalta on kaavaluonnoksen pohjaksi
kartoitettu elinkeinojen ja innovaatioiden kehitystarpeita ja toimintaedelly-
tyksiä. Kaavaluonnoksen valmistelussa on todettu, että jo vahvistetut maa-
kuntakaavat vastaavat hyvin kehityskuvien ja taustaselvitysten esiin nosta-
miin tarpeisiin ja uuteen tietoon. Selvitykset osoittavat, että nykyiset maa-
kuntakaavat sisältävät tarpeellisessa määrin asunto- ja työpaikka-alueita ja
tehdyt ratkaisut turvaavat elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan kehittä-
misedellytykset. Kaavatyön aikana selvitettiin lisäksi muun muassa loma-,
kakkosasumisen ja matkailun vaikutukset kaupan ja kotitalouksien palvelu-
verkkoon. Kaupan ratkaisun avaamiseen mitoituksen osalta ei näiden uusim-
pien selvitysten mukaan nähty tarvetta. Lähtökohtana 4. vaihemaakuntakaa-
vassa siis on, että vahvistetuissa maakuntakaavoissa ratkaistuja taajama- tai
työpaikka-alueita, lukuun ottamatta logistiikka-alueita, uusia asemanseutuja
ja Malmin entistä lentokenttää, ei ole tarkoituksenmukaista avata tarkaste-
luun tällä kaavakierroksella.
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Vahvistettu 2. vaihemaakuntakaava mahdollistaa logistiikan kannalta kes-
keisimmät ratkaisut. Neljännessä vaihemaakuntakaavassa ratkaisua täsmen-
netään osoittamalla tärkeimmät kolme laajaa logistiikka-aluetta pääkaupun-
kiseudun läheltä, jotka ovat Focus Tuusulassa, Bastukärr Sipoossa ja Kulloo
Sipoossa ja Porvoossa. Näiden alueiden lisäksi logistiikkaa voi sijoittua voi-
massa olevien kaavojen taajama- ja työpaikka-alueille. Voimassa olevassa
maakuntakaavassa osoitettu Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealue
mahdollistaa sen kehittämisen. Vahvistettujen maakuntakaavojen liikenneyh-
teydet palvelevat jo osaltaan logistiikkaa. Näiden lisäksi kaavassa selvitetään
uutta logistista poikittaisyhteyttä Keski-Uudellemaalle. Kaavaluonnoksessa
on osoitettu viisi eri vaihtoehtoista yhteyttä alavaihtoehtoineen valtateiden
vt2 ja vt4 välille. Kaavassa määritellään myös maakunnallisesti merkittävät
satamat ja niihin johtavat laivaväylät. Tallinnan tunneli osoitetaan ohjeellisen
liikennetunnelin merkinnällä.

Tuulivoiman osalta on selvitetty potentiaalisia tuulivoima-alueita maa- ja
merialueilta. Tuulivoimalle soveltuvien, maakunnallisen kokoluokan tuuli-
voima-alueiden kartoittamisessa otettiin huomioon maisema-, melu- ja luon-
toseikkojen lisäksi vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja ihmisten
elinympäristöön sekä vertailtiin teknistaloudellisia vaikutuksia. Uudelta-
maalta löydettiin viisi potentiaalista tuulivoima-aluetta, jotka on mahdollista
ottaa mukaan kaavaluonnokseen. Alueista kaksi sijaitsee merellä (Inkoo-
Raaseporissa ja Porvoossa) ja kolme mantereella (Loviisan - Lapinjärven
alueilla). Maakuntakaavassa määritellään vain suuret, maakunnallisesti mer-
kittävät tuulivoima-alueet. Näillä tarkoitetaan kymmenen tai useamman tuu-
livoimalan kokonaisuuksia. Pienempien tuulivoima-alueiden paikat suunni-
tellaan kuntien kaavoituksessa.

Viherrakennetta tarkastellaan 4. vaihemaakuntakaavassa kokonaisuutena ja
määritellään sen sisältö ja laajuus maakuntatasolla. Viherrakenteen kaavarat-
kaisu muodostuu luonnonsuojelualueista ja muista luontoarvoista, laajoista
yhtenäisistä metsäalueista ja viheryhteystarpeista sekä virkistysalueista ja
reiteistä. Lisäksi viherrakenteen yhteydessä on käsitelty myös saaristo-
vyöhykkeisiin liittyvää kaavaratkaisua. Kaavan suunnitteluperiaatteiden mu-
kaan virkistysalueita osoitetaan pääsääntöisesti kunnan tai valtion omistamil-
le maa-alueille tai Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen omistamille alueille.

Neljänteen vaihemaakuntakaavaan on osoitettu uudella merkinnällä luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo). Luo-alue -
merkinnällä on osoitettu selvitysten perusteella alueita, joilla on tunnistettu
maakunnallisia luontoarvoja. Nämä alueet eivät ole suojelualueita, mutta nii-
den käytössä ja suunnittelussa maakunnalliset luontoarvot tulee ottaa huomi-
oon. Lisäksi luontoarvojen turvaamiseen käytetään muiden maankäyttömuo-
tojen suunnittelumääräyksiä.

Virkistysalueiden suunnittelussa lähtökohtana on voimassa olevien maakun-
takaavojen virkistysalueverkosto, jota on päivitetty uusimman tiedon pohjal-
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ta yhteistyössä kuntien kanssa. Virkistysalueiden lisäksi kaavassa osoitetaan
ohjeelliset ulkoilureitit.

Pohjavesialueiden voimassa olevat merkinnät kumotaan ja kaavaluonnokses-
sa esitetään uudet rajaukset. Näin pohjavesialueet osoitetaan koko kaava-
alueelle yhtenäisellä ja ajantasaisella merkintätavalla. Arvokkaisiin harjualu-
eisiin tai muihin geologisiin muodostumiin on tehty tarkennuksia ennen
kaikkea tuuli- ja rantakerrostumien osalta.

Kulttuuriympäristöillä tarkoitetaan rakennusperintöä ja maisema-alueita
sekä muinaisjäännöksiä. Neljännessä vaihemaakuntakaavassa osoitetaan val-
takunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt
(RKY) sekä maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja rakennetun kult-
tuuriympäristön alueet. Kaikki keskeiset kulttuuriympäristöjä koskevat mer-
kinnät ja määräykset kumotaan aikaisemmista maakuntakaavoista ja tuodaan
joko uudestaan sellaisenaan, muokattuina tai kokonaan uusina merkintöinä 4.
vaihemaakuntakaavaan.

Kaavaluonnoksessa käsitellään lisäksi Malmin lentokentän muuttamista taa-
jamatoimintojen alueeksi sekä pääradan uusia asemanseutuja, Tuusulan Ris-
tikytöä ja Hyvinkään Palopuroa, jotka osoitetaan tiivistyväksi taajamatoi-
mintojen alueeksi. Muuten 4. vaihemaakuntakaava ei tuo muutoksia taajama-
toimintojen alueisiin.

KUUMA-kuntien yhteinen lausunto

Käsittelyaikataulujen vuoksi KUUMA-kuntien antama yhteinen lausunto ei
ehdi vaikuttaa Tuusulan kuntakehityslautakunnan eikä kunnanhallituksen kä-
sittelemän lausuntoluonnoksen sisältöön ja se etenee tältä osin itsenäisenä,
kuntien yhtenäisenä kannanottona.

Tuusulan kunnan lausunto

Logistiikka-alueet

Tuusulan Focus-alue on 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettu yhdeksi kol-
mesta laajasta uudesta logistiikka-alueesta. Alue suunnitellaan logistiikka-
keskuksille ja niitä tukeville toiminnoille. Alueelle voi sijoittua teollisuus-
toimintaa, joka hyötyy sijoittumisesta lähellä logistiikkakeskuksia. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa alueelle ei tule osoittaa asumista eikä muuta
alueelle soveltumatonta toimintaa.

Maakuntakaavamääräyksen mukaan alueelle ei tule sijoittua yritystoimintaa,
joka ei toiminnallisesti kytkeydy logistiikkakeskuksiin. Tällainen muotoilu,
jossa kaikki yritystoiminta pyritään kytkemään suoraan alueelle sijoittuvaan
logistiikkakeskukseen, on tulkinnaltaan ongelmallinen eikä sitä voi sellaise-
naan hyväksyä. Alueelle tulee voida sijoittua myös muuta toimintaa, joka
hyötyy alueen muita paremmasta logistisesta sijainnista.
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Tuusulan kunnanvaltuuston 1.9.2014 hyväksymässä Focuksen osayleiskaa-
vassa alue on osoitettu T-2 merkinnällä teollisuus- ja varastoalueeksi, joka
on tarkoitettu pääasiassa tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille. Neljännen
maakuntakaavaluonnoksen mukaan alueen käyttötarkoitus on logistiikka-
alue, jonne voidaan sijoittaa logistiikkaa tukevia toimintoja. Neljännen vai-
hemaakuntakaavaluonnoksen kaavamääräys on osittain ristiriitainen vasta
kunnassa laaditun Focuksen osayleiskaavan kanssa. Alueen toteuttamisen on
suunniteltu käynnistyvän Tuusulanväylän puoleiselta reunalta ja etenevän
vaiheittain länteen päin. Alueen kehittämisen alkuvaiheessa, tulee alue to-
dennäköisesti rakentumaan liikenneyhteyksiltään pelkästään katuverkon va-
raan, jolloin on ensiarvoisen tärkeää, että alueelle voidaan sijoittaa monipuo-
lista yritystoimintaa.

Focuksen logistiikka-alueelle on merkitty jääväksi voimaan 2. vaihemaakun-
takaavan mukainen viheryhteystarvemerkintä. Tämä merkintä tulisi siirtää
kulkemaan logistiikka-alueen pohjoispuolella.

Vaihtoehtoinen logistiikan tieyhteys

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan Keski-Uudenmaan alueella sijaitsevat
logistiikan kannalta vaihtoehtoiset poikittaiset tieyhteydet. Keski-
Uudenmaan poikittaisyhteysselvitystä laaditaan yhteistyössä Uudenmaan
ELY- keskuksen, Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) ja Uu-
denmaan liiton kanssa. Kaavaluonnoksessa on osoitettu viisi vaihtoehtoista
tielinjausta alavaihtoehtoineen. Selvitys valmistuu maakuntakaavaehdotuk-
seen mennessä ja lopullisessa kaavassa tullaan esittämään useampi kuin yksi
poikittainen yhteys. Samaan aikaan tämän työn kanssa Tuusulassa on käyn-
nissä yleiskaavan 2040 liikenneverkkoselvitys. Tutkitut väylät ovat osittain
samoja.

Tuusulan kunta pitää tärkeänä, että poikittaisten tieyhteyksien toteutusta var-
ten laaditaan realistinen ja toteuttamiskelpoinen kehittämispolku, jolla var-
mistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä helpotetaan raskaan
liikenteen aiheuttamia sujuvuus- ja turvallisuusongelmia taajamissa (ennen
kaikkea Hyrylässä ja Jokelassa) sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ensisi-
jaisesti on etsittävä helpoiten toteutettavissa olevia ja kustannustehokkaimpia
hankkeita, joiden avulla nykytilanteen ja lähitulevaisuuden ongelmat pysty-
tään ratkaisemaan.

Focuksen logistiikka-aluetta ja poikittaisia logistisia yhteyksiä palvelevan
Kehä IV:n toteuttaminen on erittäin tärkeä osa valtakunnallisestikin merkit-
tävän lentokentän lähialueen kehittämistä ja toteuttamisedellytysten turvaa-
mista. Väylän toteuttaminen Focus-alueelta länteen Vt 3:lle asti on tärkeää jo
ensivaiheessa, jolloin Focus-alueen sekä muiden Etelä-Tuusulan ja Sipoon-
Keravan logistiikka-alueiden raskas liikenne pystyy kiertämään Hyrylän
keskustan liikenneverkon. Tällä helpotetaan erityisesti raskaan liikenteen ai-
heuttamia sujuvuus- ja turvallisuusongelmia Hyrylän keskustan kohdalla ja
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Hyrylän liikenneverkkoa pystytään kehittämään paremmin paikalliset tarpeet
huomioiden. Toisena ensisijaisesti kehitettävänä väylänä nähdään Järven-
pää–Nurmijärvi -yhteys, jota pitkin Sipoon ja Keravan logistiikka-alueilta
pohjoiseen suuntautuva liikenne voi myös ohjautua taajamien ohitse vähen-
täen taajamiin kohdistuvia haittoja. Käynnissä olevan selvitystyön tulisi li-
säksi tuottaa perusteltu esitys uuden, pitkän aikavälin kuluessa tarvittavan
yhteyden sijainnista, jotta ylimääräisistä väylävarauksista voidaan luopua,
eivätkä ylimääräiset varaukset tarpeettomasti rajoita maankäyttöä.

Viherrakenne

Viherrakennetyössä on kokeiltu uusia paikkatietopohjaisia menetelmiä luon-
nonympäristöjen arvottamiseen ja ekosysteemipalveluiden määrittämiseen.
Uudenmaan liitto on kehittänyt yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa
paikkatietopohjaisen Zonation- menetelmän arvokkaimpien luontoarvojen
tunnistamiseksi maakuntakaavoitusta varten. Selvitysten tulokset toimivat
varsinaisen maakuntakaavan laadinnan tausta-aineistona. Raportti zonation-
menetelmästä löytyy Uudenmaan liiton sivuilta raportti, mutta itse raportti ei
ole nyt lausunnoilla.

Zonation menetelmällä on löydetty Tuusulasta kaksi kaavaan merkittyä luo-
aluetta. Merkinnällä on osoitettu sellaisia vähintään seudullisesti merkittäviä
alueen erityisominaisuuksia, joiden säilyminen halutaan turvata ja joiden
asettamat reunaehdot on otettava huomioon suunniteltaessa alueiden käyttöä.
Kyseessä on ominaisuusmerkintä, johon ei sisälly MRL 33 § mukaista raken-
tamisrajoitusta. Vaihemaakuntakaavaluonnoksen selostuksessa kerrotaan, et-
tä kaavaehdotusvaiheessa tullaan esittämään kuvaukset luo-alueiden perus-
teena olevista maakunnallisista arvoista. Luo-merkintää ei käytetä mm. taa-
jamatoimintojen alueilla, vaan kyseinen suunnittelumääräys edellyttää luon-
toarvojen huomioon ottamisen jo sinällään.

Tuusulan luo-kohteista toinen sijaitsee Nurmijärven rajalla Palojoen varrella.
Kohde sijoittuu pääosin oikeusvaikutteisen Ruskela–Vanhakylä–Ritasjärvi -
osayleiskaavan (voimantulo 2.11.2000) sl-alueelle, jolla on merkitty luon-
nonsuojelullisesti erityisen arvokkaat Palojoen ranta-alueet sekä Korkeakal-
lio. Tuusulan yleiskaava 2040 -työn yhteydessä kuntaan laaditaan viher-
aluestrategia, johon liittyen myös tämän kohteen tarkemmat rajaukset käy-
dään maastotöissä kesällä 2015 kartoittamassa uudelleen.

Toinen luo-merkintä on osoitettu Tuusulan, Mäntsälän ja Hyvinkään rajalla
sijaitsevalle Ullamäen drumliinille, joka on listattu Suomen ympäristökes-
kuksen teettämässä selvityksessä valtakunnallisesti arvokkaiden moreeni-
muodostumien joukkoon. Kummallekaan alueelle ei Tuusulassa kohdistu ra-
kentamispaineita, joten ne voidaan hyvin osoittaa luo-merkinnällä.

Pohjavesialueet kumotaan koko kaavassa ja esitetään uudet ajantasaiset ra-
jaukset. Hyrylään kohdistuu pieniä rajauksien tarkistuksia. Uusia geologisia
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muodostumia ei ole Tuusulaan osoitettu. Myöskään kaavassa osoitettuja laa-
joja yhtenäisiä metsäalueita (MLY) ei sijaitse Tuusulassa.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen virkistys-
alueet ja -kohteet kumotaan. Pääosa kumoutuvista merkinnöistä kuitenkin
korvautuvat Uudenmaan maakuntakaavassa käytetyllä virkistysaluemerkin-
nällä. Koska maakuntakaavan virkistysalueeksi osoitetulla alueella on voi-
massa rakentamista koskeva rajoitus (MRL 33§), tulisi rajausten kanssa olta-
va erityisen huolellinen maakuntakaavan mittakaava huomioiden. Tuusulassa
Tuomalansuon viheralue on laajentunut 2. vaihemaakuntakaavasta. Laajen-
nus pohjoiseen, suolle on hyväksyttävissä, mutta Annivaaran mäkialue tulisi
rajata viheralueen ulkopuolelle ja sisällyttää taajamatoimintojen alueeseen
vähintään kumotuksi esitetyn taajamatoimintojen alueen osalta. Annivaaran
alue sisältyy Tuusulan kaavoitussuunnitelmaan 2015–2019. Alueelle on tar-
koitus asemakaavoittaa pientaloja ja virkistysalueita.

Virkistysalueen laajennus on osoitettu kunnan viheraluestrategiatyön tulos-
ten mukaisesti myös Tuusulan Ämmälänmäkeen. Kuitenkin, mikäli poikittai-
sista logistiikan yhteyksistä toteutetaan Järvenpää–Nurmijärvi -yhteys, voi
tien varsi olla otollista jonkinasteiselle teollisuustoiminnalle jatkeena Järven-
pään Vähänummentien alueille. Viheralueen ja tielinjauksen väliin jäänee
kuitenkin tilaa tällaiselle toiminnalle.

Viheryhteystarvemerkinnän määräys säilyy ennallaan, vaikka kaavatyön
kuluessa on esitetty toiveita siitä, että leveämmät ekologiset käytävät ja ih-
misten käyttämät kapeammat viheryhteydet olisi eroteltu toisistaan tässä vai-
hekaavassa.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa esitetyistä viheryhteyksistä ongelmal-
lisena nähdään Ristikytöön osoitettu poikittainen viheryhteys. Viheryhteys
kulkee keskellä aluetta Lahdentien, Lahden moottoritien, Oikoradan ja Pää-
radan poikki kohti Tuomalansuota ja Tuusulanjärveä. Yhteys on erityisen
hankala ja kallis toteuttaa lukuisten estevaikutusten vuoksi. Mikäli tulevai-
suudessa Ristikytöön rakentuu tiivis uusi asemanseutu, viheryhteys voidaan
toteuttaa ainoastaan kapeana kaupunkirakenteeseen kuuluvana puistona. Vi-
heryhteys tulisikin siirtää hieman etelämmäksi Tuusulan ja Keravan rajalle.

Toinen ehdotus viheryhteyden siirrolle on esitetty tässä lausunnossa jo aikai-
semmin Focus-alueen osalta.

Kolmas ongelmallinen viheryhteys sijaitsee Jokelassa. Maakuntakaavassa
viheryhteys on osoitettu hyvin Kartanonalueen kohdalta alittamaan junara-
dan Palojoen vartta myötäillen Jokelan itäpuolelle ja siitä aina pohjoisrajalle
saakka. Sen sijaan viheryhteyden kaartuminen uudestaan junaradan ali kohti
Kolsaa on kalliisti toteutettava. Luontevammin viheryhteys kulkisi Jokelan
länsipuolella Palojoelta Pertun koulun takana oleville viheralueille ja sieltä
Temmon viheralueen läpi, jonka jälkeen se kaartuisi pohjoiseen Kolsan met-
sien suuntaan.
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Tuusulassa osoitettuihin ulkoilureitteihin ei ole esitetty muutoksia ja merkin-
tä on ohjeellinen. Ulkoilureitin tarkempi linjaaminen edellyttää aina maakun-
takaavaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua, Tuusulassa muun muassa Seit-
semän veljeksen vaellusreitin osalta.

Liitekartalla on osoitettu Pääkaupunkiseudun viherkehä symbolisesti. Tuusu-
lassa viherkehä hipoo toisaalta Focuksen logistiikka-alueetta, mutta on piir-
retty ennen kaikkea kaavassa osoitetulle Ristikydön uudelle tiivistyvälle taa-
jama-alueelle. Nämä tuskin ovat oikeat kohdat viherkehän osoittamiseen var-
sinkin, kun viherkehän tavoitteena on muun muassa hillitä taajamien yhteen
kasvua ja levittäytymistä, turvata luonnon ja kulttuuriympäristön arvoja sekä
virkistysmahdollisuuksia. Nämä tavoitteet eivät toteudu Ristikydön alueella,
mikäli alueesta on tarkoitus tehdä tiivis uusi taajama. Vaikka merkintä onkin
hyvin yleispiirteinen ja symbolinen, voisi sen linjata kulkevaksi toisaalta tar-
kemmin Focus-alueen pohjoispuolelta, Metsäntutkimuslaitoksen metsien
korkeudelta ja pohjoisessa Järvenpään kaupungin pohjoispuolelta.

Kulttuuriympäristöt

Neljännessä vaihemaakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu Tuusulan kolme
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009),
jotka ovat Jokelan teollisuusalue, Marieforsin ruukki ja Kellokosken sairaala
sekä Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema. Kaavamääräystä on muutettu
voimassa olevasta 2. vaihemaakuntakaavasta siten, että alueelle toimenpiteitä
suunniteltaessa on kuultava museoviranomaista. Lisäystä pidetään hyvänä ja
jo käytettynä toimintamallina.

Lisäksi kaavaan on osoitettu valtakunnallisesti arvokas Vantaajokilaakson
maisema-alue, jonka häntä osuu pieneltä osin Tuusulaan. Alueelle ei kohdis-
tu rakentamispainetta ja valmisteilla olevan päivitysinventoinnin mukaan
Vantaajokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue tulee pienene-
mään niin, ettei se jatkossa ulotu Tuusulan kunnan puolelle lainkaan.

Neljännessä vaihemaakuntakaavassa on osoitettu eri merkinnällä maakunnal-
lisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, joita Tuusulassa ovat edellä mainittu-
jen valtakunnallisten kohteiden lisäksi Klaavolan tila ja Hyrylän kasarmi-
alue, Rusutjärven Siippoon ja Nahkelan kylien viljelymaisema, Tuusulanjo-
kilaakson kulttuurimaisema sekä Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja
Tuusulanjärven ympäristö.

Voimassa olevaan 2. vaihemaakuntakaavaan verrattuna uutena maakunnalli-
sesti merkittävänä kulttuuriympäristönä on osoitettu Rusutjärven Siippoon ja
Nahkelan kylien viljelymaisema. Perusteluna ”Missä maat on mainioimmat”
-raportissa, johon aluerajaukset perustuvat, on kerrottu alueen olevan edusta-
va esimerkki Keski-Uudenmaan pitkästä viljelyhistoriasta. Tuusulassa on
käynnissä kunnan oma Kulttuurimaisema- ja Rakennuskanta -selvitys, jossa
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on myös tunnistettu tämän alueen arvo. Alueelle kohdistuu jonkin verran ha-
jarakentamispainetta.

Tuusulanjärven maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö on osoitettu
2. vaihemaakuntakaavaa laajempana järven länsirannalla. Voimassa olevassa
maakuntakaavassa alue on rajattu Paijalantiehen, mutta nyt 4. vaihekaava-
luonnoksessa aluetta on laajennettu käsittämään myös yhtenäinen peltoalue
Paijalantien länsipuolella. Tuusulan kaavoitussuunnitelmassa on merkitty
Paijalan Kylätien sekä Anttilan tilakeskuksen alueelle asemakaavahankkeet.
joissa kulttuuriympäristön asettamat ominaispiirteet huomioidaan.

Kulttuuriympäristön vaalimistavoitteet voivat kaavaselostuksen mukaan vai-
kuttaa uusien tiehankkeiden toteuttamiseen. Ristiriita voi syntyä Hyrylän län-
tisen ohikulkutien ja Hyrylästä Nurmijärvelle osoitettujen vaihtoehtoisten
poikittaisten logistiikan yhteyksien ja kulttuuriympäristön arvojen välillä.

Pääradan uudet asemanseudut, Ristikytö

Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu uusia taajamatoimintojen aluevarauksia
ainoastaan Ristikydön ja Palopuron uusille asemanseuduille sekä Malmin
lentokenttäalueelle. Ristikytöön on merkitty voimassa olevassa 2. vaihemaa-
kuntakaavassa raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue.
Nyt nähtävillä olevassa 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa alue on osoitet-
tu taajamatoimintojen alueeksi, jolla on tiivistettävän alueen kehittämisperi-
aatemerkintä. Periaatemerkintä kertoo, että alueen tulee tukeutua kestävään
liikennejärjestelmään. Alueelle ei ole osoitettu keskustatoimintojen alueen
kohdemerkintää.

Tuusulan kunta näkee Ristikydön kehittämisen haasteellisena. Helsingin
seudun maankäytön suunnitelmaan (MASU) alue on merkitty, mutta vasta
maakuntakaava on ainoa oikeusvaikutteinen maankäytön suunnitelma, jossa
voidaan luoda edellytykset kunnan omalle yleis- ja asemakaavoitukselle.
Alueen suunnittelu ja toteutus vaatii seudullista rahoitusta. Asemaa koske-
vien investointien lisäksi Ristikydön käyttöönotto edellyttää huomattavia in-
vestointeja infran rakentamiseen. Esimerkkeinä todettakoon ajoneuvoliiken-
teen yhteydet alueelta maantieverkkoon, ratakäytävien estevaikutuksen mi-
nimointi sekä melunsuojauksen järjestäminen.

Tuusulan yleiskaavatyössä 2040 tutkittiin yhtenä rakennemallivaihtoehtona
uuden taajaman avaamista Ristikytöön. Tämä nähtiin haasteellisena yleis-
kaavan tavoitevuoteen mennessä, sillä malli olisi suunnannut kasvua pois
nykyisestä kuntakeskuksesta ja samalla hajauttanut jo nykyisellään kolmen
keskustan kuntaa. Tavoiteltavana kehityssuuntana nähtiinkin nykyisten kes-
kustojen tiivistäminen ja hallittu laajentaminen, jolloin muun muassa palve-
luverkkoa voidaan kehittää tehokkaammin ja samalla parantaa joukkoliiken-
teen edellytyksiä. Tuusulan kunnanvaltuusto päättikin, että yleiskaavatyössä
edetään nykytaajamia Hyrylää, Jokelaa ja Kellokoskea kehittämällä. Ristiky-
tö pidettiin kuitenkin varauksena tulevaan, vuoden 2040 jälkeiseen aikaan.
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Ristikydön taajaman toteuttaminen tuleekin sitoa lentoradan rakentamiseen,
jotta uusi asema toimisi sekä pääradan, oikoradan että lentoradan vaihtoase-
mana. Tällöin Ristikydön kehittäminen sijoittuisi maakuntakaavan tavoite-
vuoden loppupäähän. Koska asemanseutu tulisi tällöin toteuttaa varsin te-
hokkaasti, Tuusulan kunta kaipaa vaikutusten arvioinnissa lisäpohdintaa sii-
tä, kuinka alueen tehokas rakentaminen vaikuttaa seudun muuhun kasvuun.

Tuusulan kunta on kevään 2015 aikana käynnistämässä Ristikydön yleis-
suunnitelman laadintatyön ja tulee kutsumaan yhteistyön osallisiksi edustajat
ainakin Järvenpään ja Keravan kaupungeista, Uudenmaan liitosta, ELY-
keskuksesta, HSL:stä ja Liikennevirastosta. Tarkoituksena on kartoittaa alu-
een toteutuksen reunaehtoja ja potentiaalia ennen osayleiskaavoituksen
käynnistämistä.

Rykmentinpuisto

Lisäksi Tuusulan kunta lausuu, että 4. vaihemaakuntakaavaan tulee merkitä
Rykmentinpuisto taajamatoimintojen alueeksi, kuten se on hyväksytyssä 2.
vaihemaakuntakaavassa, vaikka ympäristöministeriö jätti merkinnän vahvis-
tamatta. Osoitettaessa alue taajamatoiminnoille, ei synnyt ristiriitaa tiivistet-
tävän taajama- ja keskustatoimintojen alueen merkinnän ja puolustusvoimien
alueen merkinnän välillä. Taajamatoimintojen merkintä myötäilee myös kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöstä Rykmentinpuiston osayleiskaavasta,
jossa valtaosa 2. vaihemaakuntakaavassa vahvistamatta jääneestä taajama-
toimintojen alueesta on asuin- ja työpaikka-alueena hyväksytty ja tullut lain-
voimaiseksi.

Lisätietoja:  kaavasuunnittelija Henna Lindström, 040 314 3513

LIITTEET

- Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnos, ote Tuusulan kaavakartasta
- Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnos, ote kumottavien merkintöjen
kartasta
- Ote epävirallisesta maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta
- Ote kaavaselostuksesta: Keski-Uudenmaan poikittaisyhteydet

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä Uudenmaan liiton sivuilla:
http://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_4._vaihemaaku
ntakaava/kaavaluonnos

Ehdotus
Kkj Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen val-

tuustolle, että valtuusto päättää

– antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta edellä
esitetyn lausunnon



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 7.12.2016 655

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittö-
mästi kokouksessa.

Päätös Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

__________

Kkl § 25/18.2.2015

Ehdotus
Kkj Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen val-

tuustolle, että valtuusto päättää

– antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta edellä
esitetyn lausunnon

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittö-
mästi kokouksessa.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Klaus Koivunen Vesa Lundber-
gin ja Jani Peltosen kannattamina teki seuraavan muutosesityksen:

”Ehdotan seuraavaa lisäystä Tuusulan kunnan lausuntoon kohtaan "Vaihto-
ehtoinen logistiikan yhteys" viimeiseksi kappaleeksi sivu 3 ennen Viherra-
kennetta.

Kolmantena kehitettävänä väylänä nähdään etelä-pohjoissuuntainen Hyrylän
läntinen ohikulkutie kuitenkin niin, että luonnoksesta poiketen se liittyy ete-
läpäästään kehä IV:n Focus-alueen länsilaidalla (liite X). Tien suunnittelussa
tulee huomioida olevat tielinjaukset tien eteläpäässä, sekä sen ympäristöön
sopeuttaminen mm. hyödyntämällä sähkövoimalinjojen muodostamia käytä-
viä sekä ottamalla huomioon luontoarvot ja maisemalliset ominaispiirteet.
Liitteessä X on ruksilla merkitty ne linjausvaihtoehdot, joita ei pidetä suota-
vina mm. kulttuuri- ja luontoarvojen säilyttämisen kannalta.”

Kuntakehityslautakunta hyväksyi Klaus Koivusen muutosesityksen yksimie-
lisesti.

Päätös Kuntakehityslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen val-
tuustolle, että valtuusto päättää
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– antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta seu-
raavan lausunnon

Tuusulan kunnan lausunto

Logistiikka-alueet

Tuusulan Focus-alue on 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettu yhdeksi kol-
mesta laajasta uudesta logistiikka-alueesta. Alue suunnitellaan logistiikka-
keskuksille ja niitä tukeville toiminnoille. Alueelle voi sijoittua teollisuus-
toimintaa, joka hyötyy sijoittumisesta lähellä logistiikkakeskuksia. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa alueelle ei tule osoittaa asumista eikä muuta
alueelle soveltumatonta toimintaa.

Maakuntakaavamääräyksen mukaan alueelle ei tule sijoittua yritystoimintaa,
joka ei toiminnallisesti kytkeydy logistiikkakeskuksiin. Tällainen muotoilu,
jossa kaikki yritystoiminta pyritään kytkemään suoraan alueelle sijoittuvaan
logistiikkakeskukseen, on tulkinnaltaan ongelmallinen eikä sitä voi sellaise-
naan hyväksyä. Alueelle tulee voida sijoittua myös muuta toimintaa, joka
hyötyy alueen muita paremmasta logistisesta sijainnista.

Tuusulan kunnanvaltuuston 1.9.2014 hyväksymässä Focuksen osayleiskaa-
vassa alue on osoitettu T-2 merkinnällä teollisuus- ja varastoalueeksi, joka
on tarkoitettu pääasiassa tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille. Neljännen
maakuntakaavaluonnoksen mukaan alueen käyttötarkoitus on logistiikka-
alue, jonne voidaan sijoittaa logistiikkaa tukevia toimintoja. Neljännen vai-
hemaakuntakaavaluonnoksen kaavamääräys on osittain ristiriitainen vasta
kunnassa laaditun Focuksen osayleiskaavan kanssa. Alueen toteuttamisen on
suunniteltu käynnistyvän Tuusulanväylän puoleiselta reunalta ja etenevän
vaiheittain länteen päin. Alueen kehittämisen alkuvaiheessa, tulee alue to-
dennäköisesti rakentumaan liikenneyhteyksiltään pelkästään katuverkon va-
raan, jolloin on ensiarvoisen tärkeää, että alueelle voidaan sijoittaa monipuo-
lista yritystoimintaa.

Focuksen logistiikka-alueelle on merkitty jääväksi voimaan 2. vaihemaakun-
takaavan mukainen viheryhteystarvemerkintä. Tämä merkintä tulisi siirtää
kulkemaan logistiikka-alueen pohjoispuolella.

Vaihtoehtoinen logistiikan tieyhteys

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan Keski-Uudenmaan alueella sijaitsevat
logistiikan kannalta vaihtoehtoiset poikittaiset tieyhteydet. Keski-
Uudenmaan poikittaisyhteysselvitystä laaditaan yhteistyössä Uudenmaan
ELY- keskuksen, Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) ja Uu-
denmaan liiton kanssa. Kaavaluonnoksessa on osoitettu viisi vaihtoehtoista
tielinjausta alavaihtoehtoineen. Selvitys valmistuu maakuntakaavaehdotuk-
seen mennessä ja lopullisessa kaavassa tullaan esittämään useampi kuin yksi
poikittainen yhteys. Samaan aikaan tämän työn kanssa Tuusulassa on käyn-
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nissä yleiskaavan 2040 liikenneverkkoselvitys. Tutkitut väylät ovat osittain
samoja.

Tuusulan kunta pitää tärkeänä, että poikittaisten tieyhteyksien toteutusta var-
ten laaditaan realistinen ja toteuttamiskelpoinen kehittämispolku, jolla var-
mistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä helpotetaan raskaan
liikenteen aiheuttamia sujuvuus- ja turvallisuusongelmia taajamissa (ennen
kaikkea Hyrylässä ja Jokelassa) sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ensisi-
jaisesti on etsittävä helpoiten toteutettavissa olevia ja kustannustehokkaimpia
hankkeita, joiden avulla nykytilanteen ja lähitulevaisuuden ongelmat pysty-
tään ratkaisemaan.

Focuksen logistiikka-aluetta ja poikittaisia logistisia yhteyksiä palvelevan
Kehä IV:n toteuttaminen on erittäin tärkeä osa valtakunnallisestikin merkit-
tävän lentokentän lähialueen kehittämistä ja toteuttamisedellytysten turvaa-
mista. Väylän toteuttaminen Focus-alueelta länteen Vt 3:lle asti on tärkeää jo
ensivaiheessa, jolloin Focus-alueen sekä muiden Etelä-Tuusulan ja Sipoon-
Keravan logistiikka-alueiden raskas liikenne pystyy kiertämään Hyrylän
keskustan liikenneverkon. Tällä helpotetaan erityisesti raskaan liikenteen ai-
heuttamia sujuvuus- ja turvallisuusongelmia Hyrylän keskustan kohdalla ja
Hyrylän liikenneverkkoa pystytään kehittämään paremmin paikalliset tarpeet
huomioiden. Toisena ensisijaisesti kehitettävänä väylänä nähdään Järven-
pää–Nurmijärvi -yhteys, jota pitkin Sipoon ja Keravan logistiikka-alueilta
pohjoiseen suuntautuva liikenne voi myös ohjautua taajamien ohitse vähen-
täen taajamiin kohdistuvia haittoja. Käynnissä olevan selvitystyön tulisi li-
säksi tuottaa perusteltu esitys uuden, pitkän aikavälin kuluessa tarvittavan
yhteyden sijainnista, jotta ylimääräisistä väylävarauksista voidaan luopua,
eivätkä ylimääräiset varaukset tarpeettomasti rajoita maankäyttöä.

Kolmantena kehitettävänä väylänä nähdään etelä-pohjoissuuntainen Hyrylän
läntinen ohikulkutie kuitenkin niin, että luonnoksesta poiketen se liittyy ete-
läpäästään kehä IV:n Focus-alueen länsilaidalla (liite X). Tien suunnittelussa
tulee huomioida olevat tielinjaukset tien eteläpäässä, sekä sen ympäristöön
sopeuttaminen mm. hyödyntämällä sähkövoimalinjojen muodostamia käytä-
viä sekä ottamalla huomioon luontoarvot ja maisemalliset ominaispiirteet.
Liitteessä X on ruksilla merkitty ne linjausvaihtoehdot, joita ei pidetä suota-
vina mm. kulttuuri- ja luontoarvojen säilyttämisen kannalta.

Viherrakenne

Viherrakennetyössä on kokeiltu uusia paikkatietopohjaisia menetelmiä luon-
nonympäristöjen arvottamiseen ja ekosysteemipalveluiden määrittämiseen.
Uudenmaan liitto on kehittänyt yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa
paikkatietopohjaisen Zonation- menetelmän arvokkaimpien luontoarvojen
tunnistamiseksi maakuntakaavoitusta varten. Selvitysten tulokset toimivat
varsinaisen maakuntakaavan laadinnan tausta-aineistona. Raportti zonation-
menetelmästä löytyy Uudenmaan liiton sivuilta raportti, mutta itse raportti ei
ole nyt lausunnoilla.
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Zonation menetelmällä on löydetty Tuusulasta kaksi kaavaan merkittyä luo-
aluetta. Merkinnällä on osoitettu sellaisia vähintään seudullisesti merkittäviä
alueen erityisominaisuuksia, joiden säilyminen halutaan turvata ja joiden
asettamat reunaehdot on otettava huomioon suunniteltaessa alueiden käyttöä.
Kyseessä on ominaisuusmerkintä, johon ei sisälly MRL 33 § mukaista raken-
tamisrajoitusta. Vaihemaakuntakaavaluonnoksen selostuksessa kerrotaan, et-
tä kaavaehdotusvaiheessa tullaan esittämään kuvaukset luo-alueiden perus-
teena olevista maakunnallisista arvoista. Luo-merkintää ei käytetä mm. taa-
jamatoimintojen alueilla, vaan kyseinen suunnittelumääräys edellyttää luon-
toarvojen huomioon ottamisen jo sinällään.

Tuusulan luo-kohteista toinen sijaitsee Nurmijärven rajalla Palojoen varrella.
Kohde sijoittuu pääosin oikeusvaikutteisen Ruskela–Vanhakylä–Ritasjärvi -
osayleiskaavan (voimantulo 2.11.2000) sl-alueelle, jolla on merkitty luon-
nonsuojelullisesti erityisen arvokkaat Palojoen ranta-alueet sekä Korkeakal-
lio. Tuusulan yleiskaava 2040 -työn yhteydessä kuntaan laaditaan viher-
aluestrategia, johon liittyen myös tämän kohteen tarkemmat rajaukset käy-
dään maastotöissä kesällä 2015 kartoittamassa uudelleen.

Toinen luo-merkintä on osoitettu Tuusulan, Mäntsälän ja Hyvinkään rajalla
sijaitsevalle Ullamäen drumliinille, joka on listattu Suomen ympäristökes-
kuksen teettämässä selvityksessä valtakunnallisesti arvokkaiden moreeni-
muodostumien joukkoon. Kummallekaan alueelle ei Tuusulassa kohdistu ra-
kentamispaineita, joten ne voidaan hyvin osoittaa luo-merkinnällä.

Pohjavesialueet kumotaan koko kaavassa ja esitetään uudet ajantasaiset ra-
jaukset. Hyrylään kohdistuu pieniä rajauksien tarkistuksia. Uusia geologisia
muodostumia ei ole Tuusulaan osoitettu. Myöskään kaavassa osoitettuja laa-
joja yhtenäisiä metsäalueita (MLY) ei sijaitse Tuusulassa.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen virkistys-
alueet ja -kohteet kumotaan. Pääosa kumoutuvista merkinnöistä kuitenkin
korvautuvat Uudenmaan maakuntakaavassa käytetyllä virkistysaluemerkin-
nällä. Koska maakuntakaavan virkistysalueeksi osoitetulla alueella on voi-
massa rakentamista koskeva rajoitus (MRL 33§), tulisi rajausten kanssa olta-
va erityisen huolellinen maakuntakaavan mittakaava huomioiden. Tuusulassa
Tuomalansuon viheralue on laajentunut 2. vaihemaakuntakaavasta. Laajen-
nus pohjoiseen, suolle on hyväksyttävissä, mutta Annivaaran mäkialue tulisi
rajata viheralueen ulkopuolelle ja sisällyttää taajamatoimintojen alueeseen
vähintään kumotuksi esitetyn taajamatoimintojen alueen osalta. Annivaaran
alue sisältyy Tuusulan kaavoitussuunnitelmaan 2015–2019. Alueelle on tar-
koitus asemakaavoittaa pientaloja ja virkistysalueita.

Virkistysalueen laajennus on osoitettu kunnan viheraluestrategiatyön tulos-
ten mukaisesti myös Tuusulan Ämmälänmäkeen. Kuitenkin, mikäli poikittai-
sista logistiikan yhteyksistä toteutetaan Järvenpää–Nurmijärvi -yhteys, voi
tien varsi olla otollista jonkinasteiselle teollisuustoiminnalle jatkeena Järven-
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pään Vähänummentien alueille. Viheralueen ja tielinjauksen väliin jäänee
kuitenkin tilaa tällaiselle toiminnalle.

Viheryhteystarvemerkinnän määräys säilyy ennallaan, vaikka kaavatyön
kuluessa on esitetty toiveita siitä, että leveämmät ekologiset käytävät ja ih-
misten käyttämät kapeammat viheryhteydet olisi eroteltu toisistaan tässä vai-
hekaavassa.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa esitetyistä viheryhteyksistä ongelmal-
lisena nähdään Ristikytöön osoitettu poikittainen viheryhteys. Viheryhteys
kulkee keskellä aluetta Lahdentien, Lahden moottoritien, Oikoradan ja Pää-
radan poikki kohti Tuomalansuota ja Tuusulanjärveä. Yhteys on erityisen
hankala ja kallis toteuttaa lukuisten estevaikutusten vuoksi. Mikäli tulevai-
suudessa Ristikytöön rakentuu tiivis uusi asemanseutu, viheryhteys voidaan
toteuttaa ainoastaan kapeana kaupunkirakenteeseen kuuluvana puistona. Vi-
heryhteys tulisikin siirtää hieman etelämmäksi Tuusulan ja Keravan rajalle.

Toinen ehdotus viheryhteyden siirrolle on esitetty tässä lausunnossa jo aikai-
semmin Focus-alueen osalta.

Kolmas ongelmallinen viheryhteys sijaitsee Jokelassa. Maakuntakaavassa
viheryhteys on osoitettu hyvin Kartanonalueen kohdalta alittamaan junara-
dan Palojoen vartta myötäillen Jokelan itäpuolelle ja siitä aina pohjoisrajalle
saakka. Sen sijaan viheryhteyden kaartuminen uudestaan junaradan ali kohti
Kolsaa on kalliisti toteutettava. Luontevammin viheryhteys kulkisi Jokelan
länsipuolella Palojoelta Pertun koulun takana oleville viheralueille ja sieltä
Temmon viheralueen läpi, jonka jälkeen se kaartuisi pohjoiseen Kolsan met-
sien suuntaan.

Tuusulassa osoitettuihin ulkoilureitteihin ei ole esitetty muutoksia ja merkin-
tä on ohjeellinen. Ulkoilureitin tarkempi linjaaminen edellyttää aina maakun-
takaavaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua, Tuusulassa muun muassa Seit-
semän veljeksen vaellusreitin osalta.

Liitekartalla on osoitettu Pääkaupunkiseudun viherkehä symbolisesti. Tuusu-
lassa viherkehä hipoo toisaalta Focuksen logistiikka-alueetta, mutta on piir-
retty ennen kaikkea kaavassa osoitetulle Ristikydön uudelle tiivistyvälle taa-
jama-alueelle. Nämä tuskin ovat oikeat kohdat viherkehän osoittamiseen var-
sinkin, kun viherkehän tavoitteena on muun muassa hillitä taajamien yhteen
kasvua ja levittäytymistä, turvata luonnon ja kulttuuriympäristön arvoja sekä
virkistysmahdollisuuksia. Nämä tavoitteet eivät toteudu Ristikydön alueella,
mikäli alueesta on tarkoitus tehdä tiivis uusi taajama. Vaikka merkintä onkin
hyvin yleispiirteinen ja symbolinen, voisi sen linjata kulkevaksi toisaalta tar-
kemmin Focus-alueen pohjoispuolelta, Metsäntutkimuslaitoksen metsien
korkeudelta ja pohjoisessa Järvenpään kaupungin pohjoispuolelta.
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Kulttuuriympäristöt

Neljännessä vaihemaakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu Tuusulan kolme
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009),
jotka ovat Jokelan teollisuusalue, Marieforsin ruukki ja Kellokosken sairaala
sekä Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema. Kaavamääräystä on muutettu
voimassa olevasta 2. vaihemaakuntakaavasta siten, että alueelle toimenpiteitä
suunniteltaessa on kuultava museoviranomaista. Lisäystä pidetään hyvänä ja
jo käytettynä toimintamallina.

Lisäksi kaavaan on osoitettu valtakunnallisesti arvokas Vantaajokilaakson
maisema-alue, jonka häntä osuu pieneltä osin Tuusulaan. Alueelle ei kohdis-
tu rakentamispainetta ja valmisteilla olevan päivitysinventoinnin mukaan
Vantaajokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue tulee pienene-
mään niin, ettei se jatkossa ulotu Tuusulan kunnan puolelle lainkaan.

Neljännessä vaihemaakuntakaavassa on osoitettu eri merkinnällä maakunnal-
lisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, joita Tuusulassa ovat edellä mainittu-
jen valtakunnallisten kohteiden lisäksi Klaavolan tila ja Hyrylän kasarmi-
alue, Rusutjärven Siippoon ja Nahkelan kylien viljelymaisema, Tuusulanjo-
kilaakson kulttuurimaisema sekä Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja
Tuusulanjärven ympäristö.

Voimassa olevaan 2. vaihemaakuntakaavaan verrattuna uutena maakunnalli-
sesti merkittävänä kulttuuriympäristönä on osoitettu Rusutjärven Siippoon ja
Nahkelan kylien viljelymaisema. Perusteluna ”Missä maat on mainioimmat”
–raportissa, johon aluerajaukset perustuvat, on kerrottu alueen olevan edus-
tava esimerkki Keski-Uudenmaan pitkästä viljelyhistoriasta. Tuusulassa on
käynnissä kunnan oma Kulttuurimaisema- ja Rakennuskanta -selvitys, jossa
on myös tunnistettu tämän alueen arvo. Alueelle kohdistuu jonkin verran ha-
jarakentamispainetta.

Tuusulanjärven maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö on osoitettu
2. vaihemaakuntakaavaa laajempana järven länsirannalla. Voimassa olevassa
maakuntakaavassa alue on rajattu Paijalantiehen, mutta nyt 4. vaihekaava-
luonnoksessa aluetta on laajennettu käsittämään myös yhtenäinen peltoalue
Paijalantien länsipuolella. Tuusulan kaavoitussuunnitelmassa on merkitty
Paijalan Kylätien sekä Anttilan tilakeskuksen alueelle asemakaavahankkeet.
joissa kulttuuriympäristön asettamat ominaispiirteet huomioidaan.

Kulttuuriympäristön vaalimistavoitteet voivat kaavaselostuksen mukaan vai-
kuttaa uusien tiehankkeiden toteuttamiseen. Ristiriita voi syntyä Hyrylän län-
tisen ohikulkutien ja Hyrylästä Nurmijärvelle osoitettujen vaihtoehtoisten
poikittaisten logistiikan yhteyksien ja kulttuuriympäristön arvojen välillä.
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Pääradan uudet asemanseudut, Ristikytö

Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu uusia taajamatoimintojen aluevarauksia
ainoastaan Ristikydön ja Palopuron uusille asemanseuduille sekä Malmin
lentokenttäalueelle. Ristikytöön on merkitty voimassa olevassa 2. vaihemaa-
kuntakaavassa raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue.
Nyt nähtävillä olevassa 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa alue on osoitet-
tu taajamatoimintojen alueeksi, jolla on tiivistettävän alueen kehittämisperi-
aatemerkintä. Periaatemerkintä kertoo, että alueen tulee tukeutua kestävään
liikennejärjestelmään. Alueelle ei ole osoitettu keskustatoimintojen alueen
kohdemerkintää.

Tuusulan kunta näkee Ristikydön kehittämisen haasteellisena. Helsingin
seudun maankäytön suunnitelmaan (MASU) alue on merkitty, mutta vasta
maakuntakaava on ainoa oikeusvaikutteinen maankäytön suunnitelma, jossa
voidaan luoda edellytykset kunnan omalle yleis- ja asemakaavoitukselle.
Alueen suunnittelu ja toteutus vaatii seudullista rahoitusta. Asemaa koske-
vien investointien lisäksi Ristikydön käyttöönotto edellyttää huomattavia in-
vestointeja infran rakentamiseen. Esimerkkeinä todettakoon ajoneuvoliiken-
teen yhteydet alueelta maantieverkkoon, ratakäytävien estevaikutuksen mi-
nimointi sekä melunsuojauksen järjestäminen.

Tuusulan yleiskaavatyössä 2040 tutkittiin yhtenä rakennemallivaihtoehtona
uuden taajaman avaamista Ristikytöön. Tämä nähtiin haasteellisena yleis-
kaavan tavoitevuoteen mennessä, sillä malli olisi suunnannut kasvua pois
nykyisestä kuntakeskuksesta ja samalla hajauttanut jo nykyisellään kolmen
keskustan kuntaa. Tavoiteltavana kehityssuuntana nähtiinkin nykyisten kes-
kustojen tiivistäminen ja hallittu laajentaminen, jolloin muun muassa palve-
luverkkoa voidaan kehittää tehokkaammin ja samalla parantaa joukkoliiken-
teen edellytyksiä. Tuusulan kunnanvaltuusto päättikin, että yleiskaavatyössä
edetään nykytaajamia Hyrylää, Jokelaa ja Kellokoskea kehittämällä. Ristiky-
tö pidettiin kuitenkin varauksena tulevaan, vuoden 2040 jälkeiseen aikaan.

Ristikydön taajaman toteuttaminen tuleekin sitoa lentoradan rakentamiseen,
jotta uusi asema toimisi sekä pääradan, oikoradan että lentoradan vaihtoase-
mana. Tällöin Ristikydön kehittäminen sijoittuisi maakuntakaavan tavoite-
vuoden loppupäähän. Koska asemanseutu tulisi tällöin toteuttaa varsin te-
hokkaasti, Tuusulan kunta kaipaa vaikutusten arvioinnissa lisäpohdintaa sii-
tä, kuinka alueen tehokas rakentaminen vaikuttaa seudun muuhun kasvuun.

Tuusulan kunta on kevään 2015 aikana käynnistämässä Ristikydön yleis-
suunnitelman laadintatyön ja tulee kutsumaan yhteistyön osallisiksi edustajat
ainakin Järvenpään ja Keravan kaupungeista, Uudenmaan liitosta, ELY-
keskuksesta, HSL:stä ja Liikennevirastosta. Tarkoituksena on kartoittaa alu-
een toteutuksen reunaehtoja ja potentiaalia ennen osayleiskaavoituksen
käynnistämistä.
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Rykmentinpuisto

Lisäksi Tuusulan kunta lausuu, että 4. vaihemaakuntakaavaan tulee merkitä
Rykmentinpuisto taajamatoimintojen alueeksi, kuten se on hyväksytyssä 2.
vaihemaakuntakaavassa, vaikka ympäristöministeriö jätti merkinnän vahvis-
tamatta. Osoitettaessa alue taajamatoiminnoille, ei synnyt ristiriitaa tiivistet-
tävän taajama- ja keskustatoimintojen alueen merkinnän ja puolustusvoimien
alueen merkinnän välillä. Taajamatoimintojen merkintä myötäilee myös kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöstä Rykmentinpuiston osayleiskaavasta,
jossa valtaosa 2. vaihemaakuntakaavassa vahvistamatta jääneestä taajama-
toimintojen alueesta on asuin- ja työpaikka-alueena hyväksytty ja tullut lain-
voimaiseksi.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittö-
mästi kokouksessa.

Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 17.00–17.05.

___________

Khall§ 107/2.3.2015 Liitteet

– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnos, ote Tuusulan kaavakartasta
– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnos, ote kumottavien merkintöjen
kartasta
– Ote epävirallisesta maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta
– Ote kaavaselostuksesta: Keski-Uudenmaan poikittaisyhteydet
– Linjausvaihtoehdot, liite x. 18.2.2015

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä Uudenmaan liiton sivuilla:
http://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_4._vaihemaaku
ntakaava/kaavaluonnos

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta seu-
raavan lausunnon:



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 7.12.2016 663

Tuusulan kunnan lausunto

Logistiikka-alueet

Tuusulan Focus-alue on 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettu yhdeksi kol-
mesta laajasta uudesta logistiikka-alueesta. Alue suunnitellaan logistiikka-
keskuksille ja niitä tukeville toiminnoille. Alueelle voi sijoittua teollisuus-
toimintaa, joka hyötyy sijoittumisesta lähellä logistiikkakeskuksia. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa alueelle ei tule osoittaa asumista eikä muuta
alueelle soveltumatonta toimintaa.

Maakuntakaavamääräyksen mukaan alueelle ei tule sijoittua yritystoimintaa,
joka ei toiminnallisesti kytkeydy logistiikkakeskuksiin. Tällainen muotoilu,
jossa kaikki yritystoiminta pyritään kytkemään suoraan alueelle sijoittuvaan
logistiikkakeskukseen, on tulkinnaltaan ongelmallinen eikä sitä voi sellaise-
naan hyväksyä. Alueelle tulee voida sijoittua myös muuta toimintaa, joka
hyötyy alueen muita paremmasta logistisesta sijainnista.

Tuusulan kunnanvaltuuston 1.9.2014 hyväksymässä Focuksen osayleiskaa-
vassa alue on osoitettu T-2 merkinnällä teollisuus- ja varastoalueeksi, joka
on tarkoitettu pääasiassa tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille. Neljännen
maakuntakaavaluonnoksen mukaan alueen käyttötarkoitus on logistiikka-
alue, jonne voidaan sijoittaa logistiikkaa tukevia toimintoja. Neljännen vai-
hemaakuntakaavaluonnoksen kaavamääräys on osittain ristiriitainen vasta
kunnassa laaditun Focuksen osayleiskaavan kanssa. Alueen toteuttamisen on
suunniteltu käynnistyvän Tuusulanväylän puoleiselta reunalta ja etenevän
vaiheittain länteen päin. Alueen kehittämisen alkuvaiheessa, tulee alue to-
dennäköisesti rakentumaan liikenneyhteyksiltään pelkästään katuverkon va-
raan, jolloin on ensiarvoisen tärkeää, että alueelle voidaan sijoittaa monipuo-
lista yritystoimintaa.

Focuksen logistiikka-alueelle on merkitty jääväksi voimaan 2. vaihemaakun-
takaavan mukainen viheryhteystarvemerkintä. Tämä merkintä tulisi siirtää
kulkemaan logistiikka-alueen pohjoispuolella.

Vaihtoehtoinen logistiikan tieyhteys

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan Keski-Uudenmaan alueella sijaitsevat
logistiikan kannalta vaihtoehtoiset poikittaiset tieyhteydet. Keski-
Uudenmaan poikittaisyhteysselvitystä laaditaan yhteistyössä Uudenmaan
ELY- keskuksen, Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) ja Uu-
denmaan liiton kanssa. Kaavaluonnoksessa on osoitettu viisi vaihtoehtoista
tielinjausta alavaihtoehtoineen. Selvitys valmistuu maakuntakaavaehdotuk-
seen mennessä ja lopullisessa kaavassa tullaan esittämään useampi kuin yksi
poikittainen yhteys. Samaan aikaan tämän työn kanssa Tuusulassa on käyn-
nissä yleiskaavan 2040 liikenneverkkoselvitys. Tutkitut väylät ovat osittain
samoja.
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Tuusulan kunta pitää tärkeänä, että poikittaisten tieyhteyksien toteutusta var-
ten laaditaan realistinen ja toteuttamiskelpoinen kehittämispolku, jolla var-
mistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä helpotetaan raskaan
liikenteen aiheuttamia sujuvuus- ja turvallisuusongelmia taajamissa (ennen
kaikkea Hyrylässä ja Jokelassa) sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ensisi-
jaisesti on etsittävä helpoiten toteutettavissa olevia ja kustannustehokkaimpia
hankkeita, joiden avulla nykytilanteen ja lähitulevaisuuden ongelmat pysty-
tään ratkaisemaan.

Focuksen logistiikka-aluetta ja poikittaisia logistisia yhteyksiä palvelevan
Kehä IV:n toteuttaminen on erittäin tärkeä osa valtakunnallisestikin merkit-
tävän lentokentän lähialueen kehittämistä ja toteuttamisedellytysten turvaa-
mista. Väylän toteuttaminen Focus-alueelta länteen Vt 3:lle asti on tärkeää jo
ensivaiheessa, jolloin Focus-alueen sekä muiden Etelä-Tuusulan ja Sipoon-
Keravan logistiikka-alueiden raskas liikenne pystyy kiertämään Hyrylän
keskustan liikenneverkon. Tällä helpotetaan erityisesti raskaan liikenteen ai-
heuttamia sujuvuus- ja turvallisuusongelmia Hyrylän keskustan kohdalla ja
Hyrylän liikenneverkkoa pystytään kehittämään paremmin paikalliset tarpeet
huomioiden. Toisena ensisijaisesti kehitettävänä väylänä nähdään Järven-
pää–Nurmijärvi -yhteys, jota pitkin Sipoon ja Keravan logistiikka-alueilta
pohjoiseen suuntautuva liikenne voi myös ohjautua taajamien ohitse vähen-
täen taajamiin kohdistuvia haittoja. Käynnissä olevan selvitystyön tulisi li-
säksi tuottaa perusteltu esitys uuden, pitkän aikavälin kuluessa tarvittavan
yhteyden sijainnista, jotta ylimääräisistä väylävarauksista voidaan luopua,
eivätkä ylimääräiset varaukset tarpeettomasti rajoita maankäyttöä.

Viherrakenne

Viherrakennetyössä on kokeiltu uusia paikkatietopohjaisia menetelmiä luon-
nonympäristöjen arvottamiseen ja ekosysteemipalveluiden määrittämiseen.
Uudenmaan liitto on kehittänyt yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa
paikkatietopohjaisen Zonation- menetelmän arvokkaimpien luontoarvojen
tunnistamiseksi maakuntakaavoitusta varten. Selvitysten tulokset toimivat
varsinaisen maakuntakaavan laadinnan tausta-aineistona. Raportti zonation-
menetelmästä löytyy Uudenmaan liiton sivuilta raportti, mutta itse raportti ei
ole nyt lausunnoilla.

Zonation menetelmällä on löydetty Tuusulasta kaksi kaavaan merkittyä luo-
aluetta. Merkinnällä on osoitettu sellaisia vähintään seudullisesti merkittäviä
alueen erityisominaisuuksia, joiden säilyminen halutaan turvata ja joiden
asettamat reunaehdot on otettava huomioon suunniteltaessa alueiden käyttöä.
Kyseessä on ominaisuusmerkintä, johon ei sisälly MRL 33 § mukaista raken-
tamisrajoitusta. Vaihemaakuntakaavaluonnoksen selostuksessa kerrotaan, et-
tä kaavaehdotusvaiheessa tullaan esittämään kuvaukset luo-alueiden perus-
teena olevista maakunnallisista arvoista. Luo-merkintää ei käytetä mm. taa-
jamatoimintojen alueilla, vaan kyseinen suunnittelumääräys edellyttää luon-
toarvojen huomioon ottamisen jo sinällään.
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Tuusulan luo-kohteista toinen sijaitsee Nurmijärven rajalla Palojoen varrella.
Kohde sijoittuu pääosin oikeusvaikutteisen Ruskela–Vanhakylä–Ritasjärvi -
osayleiskaavan (voimantulo 2.11.2000) sl-alueelle, jolla on merkitty luon-
nonsuojelullisesti erityisen arvokkaat Palojoen ranta-alueet sekä Korkeakal-
lio. Tuusulan yleiskaava 2040 -työn yhteydessä kuntaan laaditaan viher-
aluestrategia, johon liittyen myös tämän kohteen tarkemmat rajaukset käy-
dään maastotöissä kesällä 2015 kartoittamassa uudelleen.

Toinen luo-merkintä on osoitettu Tuusulan, Mäntsälän ja Hyvinkään rajalla
sijaitsevalle Ullamäen drumliinille, joka on listattu Suomen ympäristökes-
kuksen teettämässä selvityksessä valtakunnallisesti arvokkaiden moreeni-
muodostumien joukkoon. Kummallekaan alueelle ei Tuusulassa kohdistu ra-
kentamispaineita, joten ne voidaan hyvin osoittaa luo-merkinnällä.

Pohjavesialueet kumotaan koko kaavassa ja esitetään uudet ajantasaiset ra-
jaukset. Hyrylään kohdistuu pieniä rajauksien tarkistuksia. Uusia geologisia
muodostumia ei ole Tuusulaan osoitettu. Myöskään kaavassa osoitettuja laa-
joja yhtenäisiä metsäalueita (MLY) ei sijaitse Tuusulassa.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen virkistys-
alueet ja -kohteet kumotaan. Pääosa kumoutuvista merkinnöistä kuitenkin
korvautuvat Uudenmaan maakuntakaavassa käytetyllä virkistysaluemerkin-
nällä. Koska maakuntakaavan virkistysalueeksi osoitetulla alueella on voi-
massa rakentamista koskeva rajoitus (MRL 33§), tulisi rajausten kanssa olta-
va erityisen huolellinen maakuntakaavan mittakaava huomioiden. Tuusulassa
Tuomalansuon viheralue on laajentunut 2. vaihemaakuntakaavasta. Laajen-
nus pohjoiseen, suolle on hyväksyttävissä, mutta Annivaaran mäkialue tulisi
rajata viheralueen ulkopuolelle ja sisällyttää taajamatoimintojen alueeseen
vähintään kumotuksi esitetyn taajamatoimintojen alueen osalta. Annivaaran
alue sisältyy Tuusulan kaavoitussuunnitelmaan 2015–2019. Alueelle on tar-
koitus asemakaavoittaa pientaloja ja virkistysalueita.

Virkistysalueen laajennus on osoitettu kunnan viheraluestrategiatyön tulos-
ten mukaisesti myös Tuusulan Ämmälänmäkeen. Kuitenkin, mikäli poikittai-
sista logistiikan yhteyksistä toteutetaan Järvenpää–Nurmijärvi -yhteys, voi
tien varsi olla otollista jonkinasteiselle teollisuustoiminnalle jatkeena Järven-
pään Vähänummentien alueille. Viheralueen ja tielinjauksen väliin jäänee
kuitenkin tilaa tällaiselle toiminnalle.

Viheryhteystarvemerkinnän määräys säilyy ennallaan, vaikka kaavatyön
kuluessa on esitetty toiveita siitä, että leveämmät ekologiset käytävät ja ih-
misten käyttämät kapeammat viheryhteydet olisi eroteltu toisistaan tässä vai-
hekaavassa.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa esitetyistä viheryhteyksistä ongelmal-
lisena nähdään Ristikytöön osoitettu poikittainen viheryhteys. Viheryhteys
kulkee keskellä aluetta Lahdentien, Lahden moottoritien, Oikoradan ja Pää-
radan poikki kohti Tuomalansuota ja Tuusulanjärveä. Yhteys on erityisen
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hankala ja kallis toteuttaa lukuisten estevaikutusten vuoksi. Mikäli tulevai-
suudessa Ristikytöön rakentuu tiivis uusi asemanseutu, viheryhteys voidaan
toteuttaa ainoastaan kapeana kaupunkirakenteeseen kuuluvana puistona. Vi-
heryhteys tulisikin siirtää hieman etelämmäksi Tuusulan ja Keravan rajalle.

Toinen ehdotus viheryhteyden siirrolle on esitetty tässä lausunnossa jo aikai-
semmin Focus-alueen osalta.

Kolmas ongelmallinen viheryhteys sijaitsee Jokelassa. Maakuntakaavassa
viheryhteys on osoitettu hyvin Kartanonalueen kohdalta alittamaan junara-
dan Palojoen vartta myötäillen Jokelan itäpuolelle ja siitä aina pohjoisrajalle
saakka. Sen sijaan viheryhteyden kaartuminen uudestaan junaradan ali kohti
Kolsaa on kalliisti toteutettava. Luontevammin viheryhteys kulkisi Jokelan
länsipuolella Palojoelta Pertun koulun takana oleville viheralueille ja sieltä
Temmon viheralueen läpi, jonka jälkeen se kaartuisi pohjoiseen Kolsan met-
sien suuntaan.

Tuusulassa osoitettuihin ulkoilureitteihin ei ole esitetty muutoksia ja merkin-
tä on ohjeellinen. Ulkoilureitin tarkempi linjaaminen edellyttää aina maakun-
takaavaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua, Tuusulassa muun muassa Seit-
semän veljeksen vaellusreitin osalta.

Liitekartalla on osoitettu Pääkaupunkiseudun viherkehä symbolisesti. Tuusu-
lassa viherkehä hipoo toisaalta Focuksen logistiikka-alueetta, mutta on piir-
retty ennen kaikkea kaavassa osoitetulle Ristikydön uudelle tiivistyvälle taa-
jama-alueelle. Nämä tuskin ovat oikeat kohdat viherkehän osoittamiseen var-
sinkin, kun viherkehän tavoitteena on muun muassa hillitä taajamien yhteen
kasvua ja levittäytymistä, turvata luonnon ja kulttuuriympäristön arvoja sekä
virkistysmahdollisuuksia. Nämä tavoitteet eivät toteudu Ristikydön alueella,
mikäli alueesta on tarkoitus tehdä tiivis uusi taajama. Vaikka merkintä onkin
hyvin yleispiirteinen ja symbolinen, voisi sen linjata kulkevaksi toisaalta tar-
kemmin Focus-alueen pohjoispuolelta, Metsäntutkimuslaitoksen metsien
korkeudelta ja pohjoisessa Järvenpään kaupungin pohjoispuolelta.

Kulttuuriympäristöt

Neljännessä vaihemaakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu Tuusulan kolme
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009),
jotka ovat Jokelan teollisuusalue, Marieforsin ruukki ja Kellokosken sairaala
sekä Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema. Kaavamääräystä on muutettu
voimassa olevasta 2. vaihemaakuntakaavasta siten, että alueelle toimenpiteitä
suunniteltaessa on kuultava museoviranomaista. Lisäystä pidetään hyvänä ja
jo käytettynä toimintamallina.

Lisäksi kaavaan on osoitettu valtakunnallisesti arvokas Vantaajokilaakson
maisema-alue, jonka häntä osuu pieneltä osin Tuusulaan. Alueelle ei kohdis-
tu rakentamispainetta ja valmisteilla olevan päivitysinventoinnin mukaan
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Vantaajokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue tulee pienene-
mään niin, ettei se jatkossa ulotu Tuusulan kunnan puolelle lainkaan.

Neljännessä vaihemaakuntakaavassa on osoitettu eri merkinnällä maakunnal-
lisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, joita Tuusulassa ovat edellä mainittu-
jen valtakunnallisten kohteiden lisäksi Klaavolan tila ja Hyrylän kasarmi-
alue, Rusutjärven Siippoon ja Nahkelan kylien viljelymaisema, Tuusulanjo-
kilaakson kulttuurimaisema sekä Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja
Tuusulanjärven ympäristö.

Voimassa olevaan 2. vaihemaakuntakaavaan verrattuna uutena maakunnalli-
sesti merkittävänä kulttuuriympäristönä on osoitettu Rusutjärven Siippoon ja
Nahkelan kylien viljelymaisema. Perusteluna ”Missä maat on mainioimmat”
-raportissa, johon aluerajaukset perustuvat, on kerrottu alueen olevan edusta-
va esimerkki Keski-Uudenmaan pitkästä viljelyhistoriasta. Tuusulassa on
käynnissä kunnan oma Kulttuurimaisema- ja Rakennuskanta -selvitys, jossa
on myös tunnistettu tämän alueen arvo. Alueelle kohdistuu jonkin verran ha-
jarakentamispainetta.

Tuusulanjärven maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö on osoitettu
2. vaihemaakuntakaavaa laajempana järven länsirannalla. Voimassa olevassa
maakuntakaavassa alue on rajattu Paijalantiehen, mutta nyt 4. vaihekaava-
luonnoksessa aluetta on laajennettu käsittämään myös yhtenäinen peltoalue
Paijalantien länsipuolella. Tuusulan kaavoitussuunnitelmassa on merkitty
Paijalan Kylätien sekä Anttilan tilakeskuksen alueelle asemakaavahankkeet.
joissa kulttuuriympäristön asettamat ominaispiirteet huomioidaan.

Kulttuuriympäristön vaalimistavoitteet voivat kaavaselostuksen mukaan vai-
kuttaa uusien tiehankkeiden toteuttamiseen. Ristiriita voi syntyä Hyrylän län-
tisen ohikulkutien ja Hyrylästä Nurmijärvelle osoitettujen vaihtoehtoisten
poikittaisten logistiikan yhteyksien ja kulttuuriympäristön arvojen välillä.

Pääradan uudet asemanseudut, Ristikytö

Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu uusia taajamatoimintojen aluevarauksia
ainoastaan Ristikydön ja Palopuron uusille asemanseuduille sekä Malmin
lentokenttäalueelle. Ristikytöön on merkitty voimassa olevassa 2. vaihemaa-
kuntakaavassa raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue.
Nyt nähtävillä olevassa 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa alue on osoitet-
tu taajamatoimintojen alueeksi, jolla on tiivistettävän alueen kehittämisperi-
aatemerkintä. Periaatemerkintä kertoo, että alueen tulee tukeutua kestävään
liikennejärjestelmään. Alueelle ei ole osoitettu keskustatoimintojen alueen
kohdemerkintää.

Tuusulan kunta näkee Ristikydön kehittämisen haasteellisena. Helsingin
seudun maankäytön suunnitelmaan (MASU) alue on merkitty, mutta vasta
maakuntakaava on ainoa oikeusvaikutteinen maankäytön suunnitelma, jossa
voidaan luoda edellytykset kunnan omalle yleis- ja asemakaavoitukselle.
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Alueen suunnittelu ja toteutus vaatii seudullista rahoitusta. Asemaa koske-
vien investointien lisäksi Ristikydön käyttöönotto edellyttää huomattavia in-
vestointeja infran rakentamiseen. Esimerkkeinä todettakoon ajoneuvoliiken-
teen yhteydet alueelta maantieverkkoon, ratakäytävien estevaikutuksen mi-
nimointi sekä melunsuojauksen järjestäminen.

Tuusulan yleiskaavatyössä 2040 tutkittiin yhtenä rakennemallivaihtoehtona
uuden taajaman avaamista Ristikytöön. Tämä nähtiin haasteellisena yleis-
kaavan tavoitevuoteen mennessä, sillä malli olisi suunnannut kasvua pois
nykyisestä kuntakeskuksesta ja samalla hajauttanut jo nykyisellään kolmen
keskustan kuntaa. Tavoiteltavana kehityssuuntana nähtiinkin nykyisten kes-
kustojen tiivistäminen ja hallittu laajentaminen, jolloin muun muassa palve-
luverkkoa voidaan kehittää tehokkaammin ja samalla parantaa joukkoliiken-
teen edellytyksiä. Tuusulan kunnanvaltuusto päättikin, että yleiskaavatyössä
edetään nykytaajamia Hyrylää, Jokelaa ja Kellokoskea kehittämällä. Ristiky-
tö pidettiin kuitenkin varauksena tulevaan, vuoden 2040 jälkeiseen aikaan.

Ristikydön taajaman toteuttaminen tuleekin sitoa lentoradan rakentamiseen,
jotta uusi asema toimisi sekä pääradan, oikoradan että lentoradan vaihtoase-
mana. Tällöin Ristikydön kehittäminen sijoittuisi maakuntakaavan tavoite-
vuoden loppupäähän. Koska asemanseutu tulisi tällöin toteuttaa varsin te-
hokkaasti, Tuusulan kunta kaipaa vaikutusten arvioinnissa lisäpohdintaa sii-
tä, kuinka alueen tehokas rakentaminen vaikuttaa seudun muuhun kasvuun.

Tuusulan kunta on kevään 2015 aikana käynnistämässä Ristikydön yleis-
suunnitelman laadintatyön ja tulee kutsumaan yhteistyön osallisiksi edustajat
ainakin Järvenpään ja Keravan kaupungeista, Uudenmaan liitosta, ELY-
keskuksesta, HSL:stä ja Liikennevirastosta. Tarkoituksena on kartoittaa alu-
een toteutuksen reunaehtoja ja potentiaalia ennen osayleiskaavoituksen
käynnistämistä.

Rykmentinpuisto

Lisäksi Tuusulan kunta lausuu, että 4. vaihemaakuntakaavaan tulee merkitä
Rykmentinpuisto taajamatoimintojen alueeksi, kuten se on hyväksytyssä 2.
vaihemaakuntakaavassa, vaikka ympäristöministeriö jätti merkinnän vahvis-
tamatta. Osoitettaessa alue taajamatoiminnoille, ei synnyt ristiriitaa tiivistet-
tävän taajama- ja keskustatoimintojen alueen merkinnän ja puolustusvoimien
alueen merkinnän välillä. Taajamatoimintojen merkintä myötäilee myös kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöstä Rykmentinpuiston osayleiskaavasta,
jossa valtaosa 2. vaihemaakuntakaavassa vahvistamatta jääneestä taajama-
toimintojen alueesta on asuin- ja työpaikka-alueena hyväksytty ja tullut lain-
voimaiseksi.

---
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Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Ilmari Sjöblom Ari Nymanin
kannattamana esitti Tuusulan kunnan lausuntoon lisättäväksi kohtaan "Vaih-
toehtoinen logistiikan yhteys" viimeiseksi kappaleeksi seuraavaa:

”Kolmantena kehitettävänä väylänä nähdään etelä-pohjoissuuntainen Hyry-
län läntinen ohikulkutie kuitenkin niin, että luonnoksesta poiketen se liittyy
eteläpäästään kehä IV:n Focus-alueen länsilaidalla (liite X). Tien suunnitte-
lussa tulee huomioida olevat tielinjaukset tien eteläpäässä, sekä sen ympäris-
töön sopeuttaminen mm. hyödyntämällä sähkövoimalinjojen muodostamia
käytäviä sekä ottamalla huomioon luontoarvot ja maisemalliset ominaispiir-
teet. Liitteessä X on ruksilla merkitty ne linjausvaihtoehdot, joita ei pidetä
suotavina mm. kulttuuri- ja luontoarvojen säilyttämisen kannalta.”

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat
Sjöblomin tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Friman, Heiskanen, Niemi-
nen, Mäensivu, Kuusisto, Reinikainen ja Seppälä) ja 4 ei-ääntä (Heinänen,
Nyman, Sjöblom ja Kervinen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli
hyväksynyt pohjaehdotuksen äänin 7–4.

Päätös Pohjaehdotus hyväksyttiin.

Henna Lindström ja Heikki Väänänen olivat asiantuntijoina kokouksessa.

__________

Valt § 35/16.3.2015

Ehdotus Valtuusto päättää

– antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta seu-
raavan lausunnon:

Tuusulan kunnan lausunto

Logistiikka-alueet

Tuusulan Focus-alue on 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettu yhdeksi kol-
mesta laajasta uudesta logistiikka-alueesta. Alue suunnitellaan logistiikka-
keskuksille ja niitä tukeville toiminnoille. Alueelle voi sijoittua teollisuus-
toimintaa, joka hyötyy sijoittumisesta lähellä logistiikkakeskuksia. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa alueelle ei tule osoittaa asumista eikä muuta
alueelle soveltumatonta toimintaa.
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Maakuntakaavamääräyksen mukaan alueelle ei tule sijoittua yritystoimintaa,
joka ei toiminnallisesti kytkeydy logistiikkakeskuksiin. Tällainen muotoilu,
jossa kaikki yritystoiminta pyritään kytkemään suoraan alueelle sijoittuvaan
logistiikkakeskukseen, on tulkinnaltaan ongelmallinen eikä sitä voi sellaise-
naan hyväksyä. Alueelle tulee voida sijoittua myös muuta toimintaa, joka
hyötyy alueen muita paremmasta logistisesta sijainnista.

Tuusulan kunnanvaltuuston 1.9.2014 hyväksymässä Focuksen osayleiskaa-
vassa alue on osoitettu T-2 merkinnällä teollisuus- ja varastoalueeksi, joka
on tarkoitettu pääasiassa tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille. Neljännen
maakuntakaavaluonnoksen mukaan alueen käyttötarkoitus on logistiikka-
alue, jonne voidaan sijoittaa logistiikkaa tukevia toimintoja. Neljännen vai-
hemaakuntakaavaluonnoksen kaavamääräys on osittain ristiriitainen vasta
kunnassa laaditun Focuksen osayleiskaavan kanssa. Alueen toteuttamisen on
suunniteltu käynnistyvän Tuusulanväylän puoleiselta reunalta ja etenevän
vaiheittain länteen päin. Alueen kehittämisen alkuvaiheessa, tulee alue to-
dennäköisesti rakentumaan liikenneyhteyksiltään pelkästään katuverkon va-
raan, jolloin on ensiarvoisen tärkeää, että alueelle voidaan sijoittaa monipuo-
lista yritystoimintaa.

Focuksen logistiikka-alueelle on merkitty jääväksi voimaan 2. vaihemaakun-
takaavan mukainen viheryhteystarvemerkintä. Tämä merkintä tulisi siirtää
kulkemaan logistiikka-alueen pohjoispuolella.

Vaihtoehtoinen logistiikan tieyhteys

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan Keski-Uudenmaan alueella sijaitsevat
logistiikan kannalta vaihtoehtoiset poikittaiset tieyhteydet. Keski-
Uudenmaan poikittaisyhteysselvitystä laaditaan yhteistyössä Uudenmaan
ELY- keskuksen, Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) ja Uu-
denmaan liiton kanssa. Kaavaluonnoksessa on osoitettu viisi vaihtoehtoista
tielinjausta alavaihtoehtoineen. Selvitys valmistuu maakuntakaavaehdotuk-
seen mennessä ja lopullisessa kaavassa tullaan esittämään useampi kuin yksi
poikittainen yhteys. Samaan aikaan tämän työn kanssa Tuusulassa on käyn-
nissä yleiskaavan 2040 liikenneverkkoselvitys. Tutkitut väylät ovat osittain
samoja.

Tuusulan kunta pitää tärkeänä, että poikittaisten tieyhteyksien toteutusta var-
ten laaditaan realistinen ja toteuttamiskelpoinen kehittämispolku, jolla var-
mistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä helpotetaan raskaan
liikenteen aiheuttamia sujuvuus- ja turvallisuusongelmia taajamissa (ennen
kaikkea Hyrylässä ja Jokelassa) sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ensisi-
jaisesti on etsittävä helpoiten toteutettavissa olevia ja kustannustehokkaimpia
hankkeita, joiden avulla nykytilanteen ja lähitulevaisuuden ongelmat pysty-
tään ratkaisemaan.

Focuksen logistiikka-aluetta ja poikittaisia logistisia yhteyksiä palvelevan
Kehä IV:n toteuttaminen on erittäin tärkeä osa valtakunnallisestikin merkit-
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tävän lentokentän lähialueen kehittämistä ja toteuttamisedellytysten turvaa-
mista. Väylän toteuttaminen Focus-alueelta länteen Vt 3:lle asti on tärkeää jo
ensivaiheessa, jolloin Focus-alueen sekä muiden Etelä-Tuusulan ja Sipoon-
Keravan logistiikka-alueiden raskas liikenne pystyy kiertämään Hyrylän
keskustan liikenneverkon. Tällä helpotetaan erityisesti raskaan liikenteen ai-
heuttamia sujuvuus- ja turvallisuusongelmia Hyrylän keskustan kohdalla ja
Hyrylän liikenneverkkoa pystytään kehittämään paremmin paikalliset tarpeet
huomioiden. Toisena ensisijaisesti kehitettävänä väylänä nähdään Järven-
pää–Nurmijärvi -yhteys, jota pitkin Sipoon ja Keravan logistiikka-alueilta
pohjoiseen suuntautuva liikenne voi myös ohjautua taajamien ohitse vähen-
täen taajamiin kohdistuvia haittoja. Käynnissä olevan selvitystyön tulisi li-
säksi tuottaa perusteltu esitys uuden, pitkän aikavälin kuluessa tarvittavan
yhteyden sijainnista, jotta ylimääräisistä väylävarauksista voidaan luopua,
eivätkä ylimääräiset varaukset tarpeettomasti rajoita maankäyttöä.

Viherrakenne

Viherrakennetyössä on kokeiltu uusia paikkatietopohjaisia menetelmiä luon-
nonympäristöjen arvottamiseen ja ekosysteemipalveluiden määrittämiseen.
Uudenmaan liitto on kehittänyt yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa
paikkatietopohjaisen Zonation- menetelmän arvokkaimpien luontoarvojen
tunnistamiseksi maakuntakaavoitusta varten. Selvitysten tulokset toimivat
varsinaisen maakuntakaavan laadinnan tausta-aineistona. Raportti zonation-
menetelmästä löytyy Uudenmaan liiton sivuilta raportti, mutta itse raportti ei
ole nyt lausunnoilla.

Zonation menetelmällä on löydetty Tuusulasta kaksi kaavaan merkittyä luo-
aluetta. Merkinnällä on osoitettu sellaisia vähintään seudullisesti merkittäviä
alueen erityisominaisuuksia, joiden säilyminen halutaan turvata ja joiden
asettamat reunaehdot on otettava huomioon suunniteltaessa alueiden käyttöä.
Kyseessä on ominaisuusmerkintä, johon ei sisälly MRL 33 § mukaista raken-
tamisrajoitusta. Vaihemaakuntakaavaluonnoksen selostuksessa kerrotaan, et-
tä kaavaehdotusvaiheessa tullaan esittämään kuvaukset luo-alueiden perus-
teena olevista maakunnallisista arvoista. Luo-merkintää ei käytetä mm. taa-
jamatoimintojen alueilla, vaan kyseinen suunnittelumääräys edellyttää luon-
toarvojen huomioon ottamisen jo sinällään.

Tuusulan luo-kohteista toinen sijaitsee Nurmijärven rajalla Palojoen varrella.
Kohde sijoittuu pääosin oikeusvaikutteisen Ruskela–Vanhakylä–Ritasjärvi -
osayleiskaavan (voimantulo 2.11.2000) sl-alueelle, jolla on merkitty luon-
nonsuojelullisesti erityisen arvokkaat Palojoen ranta-alueet sekä Korkeakal-
lio. Tuusulan yleiskaava 2040 -työn yhteydessä kuntaan laaditaan viher-
aluestrategia, johon liittyen myös tämän kohteen tarkemmat rajaukset käy-
dään maastotöissä kesällä 2015 kartoittamassa uudelleen.

Toinen luo-merkintä on osoitettu Tuusulan, Mäntsälän ja Hyvinkään rajalla
sijaitsevalle Ullamäen drumliinille, joka on listattu Suomen ympäristökes-
kuksen teettämässä selvityksessä valtakunnallisesti arvokkaiden moreeni-
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muodostumien joukkoon. Kummallekaan alueelle ei Tuusulassa kohdistu ra-
kentamispaineita, joten ne voidaan hyvin osoittaa luo-merkinnällä.

Pohjavesialueet kumotaan koko kaavassa ja esitetään uudet ajantasaiset ra-
jaukset. Hyrylään kohdistuu pieniä rajauksien tarkistuksia. Uusia geologisia
muodostumia ei ole Tuusulaan osoitettu. Myöskään kaavassa osoitettuja laa-
joja yhtenäisiä metsäalueita (MLY) ei sijaitse Tuusulassa.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen virkistys-
alueet ja -kohteet kumotaan. Pääosa kumoutuvista merkinnöistä kuitenkin
korvautuvat Uudenmaan maakuntakaavassa käytetyllä virkistysaluemerkin-
nällä. Koska maakuntakaavan virkistysalueeksi osoitetulla alueella on voi-
massa rakentamista koskeva rajoitus (MRL 33§), tulisi rajausten kanssa olta-
va erityisen huolellinen maakuntakaavan mittakaava huomioiden. Tuusulassa
Tuomalansuon viheralue on laajentunut 2. vaihemaakuntakaavasta. Laajen-
nus pohjoiseen, suolle on hyväksyttävissä, mutta Annivaaran mäkialue tulisi
rajata viheralueen ulkopuolelle ja sisällyttää taajamatoimintojen alueeseen
vähintään kumotuksi esitetyn taajamatoimintojen alueen osalta. Annivaaran
alue sisältyy Tuusulan kaavoitussuunnitelmaan 2015–2019. Alueelle on tar-
koitus asemakaavoittaa pientaloja ja virkistysalueita.

Virkistysalueen laajennus on osoitettu kunnan viheraluestrategiatyön tulos-
ten mukaisesti myös Tuusulan Ämmälänmäkeen. Kuitenkin, mikäli poikittai-
sista logistiikan yhteyksistä toteutetaan Järvenpää–Nurmijärvi -yhteys, voi
tien varsi olla otollista jonkinasteiselle teollisuustoiminnalle jatkeena Järven-
pään Vähänummentien alueille. Viheralueen ja tielinjauksen väliin jäänee
kuitenkin tilaa tällaiselle toiminnalle.

Viheryhteystarvemerkinnän määräys säilyy ennallaan, vaikka kaavatyön
kuluessa on esitetty toiveita siitä, että leveämmät ekologiset käytävät ja ih-
misten käyttämät kapeammat viheryhteydet olisi eroteltu toisistaan tässä vai-
hekaavassa.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa esitetyistä viheryhteyksistä ongelmal-
lisena nähdään Ristikytöön osoitettu poikittainen viheryhteys. Viheryhteys
kulkee keskellä aluetta Lahdentien, Lahden moottoritien, Oikoradan ja Pää-
radan poikki kohti Tuomalansuota ja Tuusulanjärveä. Yhteys on erityisen
hankala ja kallis toteuttaa lukuisten estevaikutusten vuoksi. Mikäli tulevai-
suudessa Ristikytöön rakentuu tiivis uusi asemanseutu, viheryhteys voidaan
toteuttaa ainoastaan kapeana kaupunkirakenteeseen kuuluvana puistona. Vi-
heryhteys tulisikin siirtää hieman etelämmäksi Tuusulan ja Keravan rajalle.

Toinen ehdotus viheryhteyden siirrolle on esitetty tässä lausunnossa jo aikai-
semmin Focus-alueen osalta.

Kolmas ongelmallinen viheryhteys sijaitsee Jokelassa. Maakuntakaavassa
viheryhteys on osoitettu hyvin Kartanonalueen kohdalta alittamaan junara-
dan Palojoen vartta myötäillen Jokelan itäpuolelle ja siitä aina pohjoisrajalle
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saakka. Sen sijaan viheryhteyden kaartuminen uudestaan junaradan ali kohti
Kolsaa on kalliisti toteutettava. Luontevammin viheryhteys kulkisi Jokelan
länsipuolella Palojoelta Pertun koulun takana oleville viheralueille ja sieltä
Temmon viheralueen läpi, jonka jälkeen se kaartuisi pohjoiseen Kolsan met-
sien suuntaan.

Tuusulassa osoitettuihin ulkoilureitteihin ei ole esitetty muutoksia ja merkin-
tä on ohjeellinen. Ulkoilureitin tarkempi linjaaminen edellyttää aina maakun-
takaavaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua, Tuusulassa muun muassa Seit-
semän veljeksen vaellusreitin osalta.

Liitekartalla on osoitettu Pääkaupunkiseudun viherkehä symbolisesti. Tuusu-
lassa viherkehä hipoo toisaalta Focuksen logistiikka-alueetta, mutta on piir-
retty ennen kaikkea kaavassa osoitetulle Ristikydön uudelle tiivistyvälle taa-
jama-alueelle. Nämä tuskin ovat oikeat kohdat viherkehän osoittamiseen var-
sinkin, kun viherkehän tavoitteena on muun muassa hillitä taajamien yhteen
kasvua ja levittäytymistä, turvata luonnon ja kulttuuriympäristön arvoja sekä
virkistysmahdollisuuksia. Nämä tavoitteet eivät toteudu Ristikydön alueella,
mikäli alueesta on tarkoitus tehdä tiivis uusi taajama. Vaikka merkintä onkin
hyvin yleispiirteinen ja symbolinen, voisi sen linjata kulkevaksi toisaalta tar-
kemmin Focus-alueen pohjoispuolelta, Metsäntutkimuslaitoksen metsien
korkeudelta ja pohjoisessa Järvenpään kaupungin pohjoispuolelta.

Kulttuuriympäristöt

Neljännessä vaihemaakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu Tuusulan kolme
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009),
jotka ovat Jokelan teollisuusalue, Marieforsin ruukki ja Kellokosken sairaala
sekä Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema. Kaavamääräystä on muutettu
voimassa olevasta 2. vaihemaakuntakaavasta siten, että alueelle toimenpiteitä
suunniteltaessa on kuultava museoviranomaista. Lisäystä pidetään hyvänä ja
jo käytettynä toimintamallina.

Lisäksi kaavaan on osoitettu valtakunnallisesti arvokas Vantaajokilaakson
maisema-alue, jonka häntä osuu pieneltä osin Tuusulaan. Alueelle ei kohdis-
tu rakentamispainetta ja valmisteilla olevan päivitysinventoinnin mukaan
Vantaajokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue tulee pienene-
mään niin, ettei se jatkossa ulotu Tuusulan kunnan puolelle lainkaan.

Neljännessä vaihemaakuntakaavassa on osoitettu eri merkinnällä maakunnal-
lisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, joita Tuusulassa ovat edellä mainittu-
jen valtakunnallisten kohteiden lisäksi Klaavolan tila ja Hyrylän kasarmi-
alue, Rusutjärven Siippoon ja Nahkelan kylien viljelymaisema, Tuusulanjo-
kilaakson kulttuurimaisema sekä Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja
Tuusulanjärven ympäristö.

Voimassa olevaan 2. vaihemaakuntakaavaan verrattuna uutena maakunnalli-
sesti merkittävänä kulttuuriympäristönä on osoitettu Rusutjärven Siippoon ja
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Nahkelan kylien viljelymaisema. Perusteluna ”Missä maat on mainioimmat”
-raportissa, johon aluerajaukset perustuvat, on kerrottu alueen olevan edusta-
va esimerkki Keski-Uudenmaan pitkästä viljelyhistoriasta. Tuusulassa on
käynnissä kunnan oma Kulttuurimaisema- ja Rakennuskanta -selvitys, jossa
on myös tunnistettu tämän alueen arvo. Alueelle kohdistuu jonkin verran ha-
jarakentamispainetta.

Tuusulanjärven maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö on osoitettu
2. vaihemaakuntakaavaa laajempana järven länsirannalla. Voimassa olevassa
maakuntakaavassa alue on rajattu Paijalantiehen, mutta nyt 4. vaihekaava-
luonnoksessa aluetta on laajennettu käsittämään myös yhtenäinen peltoalue
Paijalantien länsipuolella. Tuusulan kaavoitussuunnitelmassa on merkitty
Paijalan Kylätien sekä Anttilan tilakeskuksen alueelle asemakaavahankkeet.
joissa kulttuuriympäristön asettamat ominaispiirteet huomioidaan.

Kulttuuriympäristön vaalimistavoitteet voivat kaavaselostuksen mukaan vai-
kuttaa uusien tiehankkeiden toteuttamiseen. Ristiriita voi syntyä Hyrylän län-
tisen ohikulkutien ja Hyrylästä Nurmijärvelle osoitettujen vaihtoehtoisten
poikittaisten logistiikan yhteyksien ja kulttuuriympäristön arvojen välillä.

Pääradan uudet asemanseudut, Ristikytö

Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu uusia taajamatoimintojen aluevarauksia
ainoastaan Ristikydön ja Palopuron uusille asemanseuduille sekä Malmin
lentokenttäalueelle. Ristikytöön on merkitty voimassa olevassa 2. vaihemaa-
kuntakaavassa raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue.
Nyt nähtävillä olevassa 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa alue on osoitet-
tu taajamatoimintojen alueeksi, jolla on tiivistettävän alueen kehittämisperi-
aatemerkintä. Periaatemerkintä kertoo, että alueen tulee tukeutua kestävään
liikennejärjestelmään. Alueelle ei ole osoitettu keskustatoimintojen alueen
kohdemerkintää.

Tuusulan kunta näkee Ristikydön kehittämisen haasteellisena. Helsingin
seudun maankäytön suunnitelmaan (MASU) alue on merkitty, mutta vasta
maakuntakaava on ainoa oikeusvaikutteinen maankäytön suunnitelma, jossa
voidaan luoda edellytykset kunnan omalle yleis- ja asemakaavoitukselle.
Alueen suunnittelu ja toteutus vaatii seudullista rahoitusta. Asemaa koske-
vien investointien lisäksi Ristikydön käyttöönotto edellyttää huomattavia in-
vestointeja infran rakentamiseen. Esimerkkeinä todettakoon ajoneuvoliiken-
teen yhteydet alueelta maantieverkkoon, ratakäytävien estevaikutuksen mi-
nimointi sekä melunsuojauksen järjestäminen.

Tuusulan yleiskaavatyössä 2040 tutkittiin yhtenä rakennemallivaihtoehtona
uuden taajaman avaamista Ristikytöön. Tämä nähtiin haasteellisena yleis-
kaavan tavoitevuoteen mennessä, sillä malli olisi suunnannut kasvua pois
nykyisestä kuntakeskuksesta ja samalla hajauttanut jo nykyisellään kolmen
keskustan kuntaa. Tavoiteltavana kehityssuuntana nähtiinkin nykyisten kes-
kustojen tiivistäminen ja hallittu laajentaminen, jolloin muun muassa palve-
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luverkkoa voidaan kehittää tehokkaammin ja samalla parantaa joukkoliiken-
teen edellytyksiä. Tuusulan kunnanvaltuusto päättikin, että yleiskaavatyössä
edetään nykytaajamia Hyrylää, Jokelaa ja Kellokoskea kehittämällä. Ristiky-
tö pidettiin kuitenkin varauksena tulevaan, vuoden 2040 jälkeiseen aikaan.

Ristikydön taajaman toteuttaminen tuleekin sitoa lentoradan rakentamiseen,
jotta uusi asema toimisi sekä pääradan, oikoradan että lentoradan vaihtoase-
mana. Tällöin Ristikydön kehittäminen sijoittuisi maakuntakaavan tavoite-
vuoden loppupäähän. Koska asemanseutu tulisi tällöin toteuttaa varsin te-
hokkaasti, Tuusulan kunta kaipaa vaikutusten arvioinnissa lisäpohdintaa sii-
tä, kuinka alueen tehokas rakentaminen vaikuttaa seudun muuhun kasvuun.

Tuusulan kunta on kevään 2015 aikana käynnistämässä Ristikydön yleis-
suunnitelman laadintatyön ja tulee kutsumaan yhteistyön osallisiksi edustajat
ainakin Järvenpään ja Keravan kaupungeista, Uudenmaan liitosta, ELY-
keskuksesta, HSL:stä ja Liikennevirastosta. Tarkoituksena on kartoittaa alu-
een toteutuksen reunaehtoja ja potentiaalia ennen osayleiskaavoituksen
käynnistämistä.

Rykmentinpuisto

Lisäksi Tuusulan kunta lausuu, että 4. vaihemaakuntakaavaan tulee merkitä
Rykmentinpuisto taajamatoimintojen alueeksi, kuten se on hyväksytyssä 2.
vaihemaakuntakaavassa, vaikka ympäristöministeriö jätti merkinnän vahvis-
tamatta. Osoitettaessa alue taajamatoiminnoille, ei synnyt ristiriitaa tiivistet-
tävän taajama- ja keskustatoimintojen alueen merkinnän ja puolustusvoimien
alueen merkinnän välillä. Taajamatoimintojen merkintä myötäilee myös kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöstä Rykmentinpuiston osayleiskaavasta,
jossa valtaosa 2. vaihemaakuntakaavassa vahvistamatta jääneestä taajama-
toimintojen alueesta on asuin- ja työpaikka-alueena hyväksytty ja tullut lain-
voimaiseksi.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Mika Mäki-Kuhna Antti Seppä-
län ja Petri Ahosen kannattamana esitti Tuusulan kunnan lausuntoon lisättä-
väksi kohtaan "Vaihtoehtoinen logistiikan yhteys" viimeiseksi kappaleeksi
seuraavaa:

”Kolmantena kehitettävänä väylänä nähdään etelä-pohjoissuuntainen Hyry-
län läntinen ohikulkutie kuitenkin niin, että luonnoksesta poiketen se liittyy
eteläpäästään Kehä IV:n Focus-alueen länsilaidalla (liite X). Tien suunnitte-
lussa tulee huomioida olevat tielinjaukset tien eteläpäässä, sekä sen ympäris-
töön sopeuttaminen mm. hyödyntämällä sähkövoimalinjojen muodostamia
käytäviä sekä ottamalla huomioon luontoarvot ja maisemalliset ominaispiir-
teet. Liitteessä X on ruksilla merkitty ne linjausvaihtoehdot, joita ei pidetä
suotavina mm. kulttuuri- ja luontoarvojen säilyttämisen kannalta.”
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Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat
Mäki-Kuhnan tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä, 17 ei-ääntä ja1 tyhjä. Pu-
heenjohtaja totesi, että pohjaehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo liitteenä

Päätös Pohjaehdotus hyväksyttiin.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 19.30–20.10.

Kari Leppiaho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana, ja hänen
tilalleen tuli Arto Nätkynmäki.

____________

Kkl § 15/3.2.2016 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava, ehdotus

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Maa-
kuntahallitus merkitsi ehdotuksen tiedoksi kokouksessaan 16.11.2015 ja
päätti lähettää sen lausunnoille. Lausunnot pyydetään toimittamaan Uuden-
maan liittoon viimeistään 29.2.2016. Lausunnon maakuntakaavaehdotukses-
ta antaa valtuusto. Tiukan lausuntoajan vuoksi kunnan tulee lähettää liittoon
ennakkotietona kunnanhallituksen käsittelemä lausunto, valtuusto voi antaa
lopullisen lausuntonsa kokouksessaan 14.3.2016.

Vuoden 2016 alusta voimaan astuvaksi suunnitellut maankäyttö- ja raken-
nuslain muutokset ja maakuntakaavojen vahvistamismenettelyn poistuminen
muuttavat 4. vaihemaakuntakaavan prosessia. Uuden lainsäädännön mukai-
sesti lausunnot kaavaan on pyydettävä ennen kuin maakuntahallitus hyväk-
syy kaavaehdotuksen. Lausuntojen perusteella kaavaehdotusta tarkistetaan
kevään 2016 aikana, jolloin pidetään myös 4. vaihemaakuntakaavan viran-
omaisneuvottelu. Maakuntahallituksen hyväksymä kaavaehdotus asetetaan
nähtäville myöhemmin vuonna 2016. Tällöin myös kunnilla on mahdollisuus
jättää kaavasta vielä muistutus. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hy-
väksyy 4. vaihemaakuntakaavan saman valtuustokauden aikana, eli kevää-
seen 2017 mennessä.

Lausuntoaineisto löytyy Uudenmaan liiton sivuilta
http://www.uudenmaanliitto.fi/kaavaehdotus.

KUUMA-johtokunta on antanut kokouksessaan 27.1.2016 KUUMA-seudun
lausunnon 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. Lausunto löytyy sähköisenä
liitteenä.
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Tuusulan kannalta merkittävät muutokset kaavaluonnoksesta kaavaeh-
dotukseen

Logistiikka-alueet

Neljännessä vaihemaakuntakaavassa on osoitettu kolme erillistä isoa logis-
tiikan aluetta (Focus Tuusulassa, Bastukärr Sipoossa sekä Kulloo Sipoossa ja
Porvoossa). Näiden lisäksi logistiikkaa voi sijoittua taajamatoimintojen alu-
eille sekä työpaikka-alueille. Logistiikka-alueiden ratkaisua on tarkennettu
palautteen pohjalta muuttamalla alueiden rajauksia ja muuttamalla suunnitte-
lumääräystä.

Logistiikka-alueen luonnosvaiheen suunnittelumääräyksen mukaan: Alue
suunnitellaan logistiikkakeskuksille ja niitä tukeville toiminnoille. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa alueelle ei tule osoittaa asumista eikä muuta
alueelle soveltumatonta toimintaa. Alueelle tulee suunnitella laajoja yhtenäi-
siä alueita suurten logistiikkakeskusten toteuttamiselle. Uusi rakentaminen
on sopeutettava ympäristöönsä tavalla, joka turvaa ympäristö- ja luontoarvot
sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominais-
piirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota
hulevesien hallintaan ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin.

Tuusulan kunta lausui luonnoksesta, että alueelle tulee sallia myös muuta
toimintaa, joka hyötyy alueen muita paremmasta logistisesta sijainnista.

Suunnittelumääräys on muutettu kaavaehdotukseen seuraavasti:
Alue suunnitellaan logistiikkakeskuksille ja logistiikkaintensiiviselle teolli-
suudelle sekä niitä tukeville toiminnoille. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa alueelle ei tule osoittaa asumista eikä muuta alueelle soveltumatonta
toimintaa. Alueelle tulee suunnitella laajoja yhtenäisiä alueita suurten logis-
tiikkakeskusten toteuttamiselle. Uusi rakentaminen on sopeutettava ympäris-
töönsä tavalla, joka turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon
alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja
varauduttava sään ääri-ilmiöihin. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huoleh-
dittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna
yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen
rajoittuvalla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon
kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia
haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialu-
een pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkit-
tävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.

Kaavaselostuksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa myös muuta teollisuus-
ja yritystoimintaa, joka hyötyy sijoittumisesta lähellä logistiikkakeskuksia.
Logistiikkaintensiivisenä teollisuutena nähdään muun muassa kokoonpano-
teollisuus, jonka liiketoiminnalle on tärkeää sijoittua tavaravirtojen kannalta
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keskeisille sijainneille ja jotka hyötyvät merkittävästi sijoittumisesta logis-
tiikkakeskusten lähelle. Alueelle ei voi sijoittua yritystoimintaa, joka ei toi-
minnallisesti kytkeydy logistiikkakeskuksiin. Logistiikka-alueille ei tule
myöskään suunnitella vaikutuksiltaan seudullisia noutovarastoja tai vastaa-
vaa toimintaa, joka perustuu kuluttaja-asiointiin, vaan logistiikka-alueiden
liikenteellinen sijainti perustuu tavaraliikenteen tarpeisiin.

Vaihtoehtoinen logistiikan tieyhteys

Kaavaluonnoksessa osoitettiin useita vaihtoehtoja Keski-Uudenmaan poikit-
taisista liikenneyhteyksistä. Vaihtoehdoista on vuorovaikutuksen ja tehtyjen
selvitysten perusteella valittu kolme yhteyttä esittäväksi ohjeellisina seutu-
teiden linjauksina. Järvenpään pohjoispuolinen, Lahden väylältä Haarajoen
liittymästä kantatielle 45 kulkeva yhteys pystyy vastaamaan kiireelliseen tar-
peeseen poikittaisyhteyksien kehittämisessä, ja se on muutettu ohjeelliseksi
merkinnäksi joka antaa enemmän vapautta muokata linjausta tarkemmassa
suunnittelussa. Kehä IV:n yhteys lentoaseman pohjoispuolella on linjattu
länsipäästään siten, että se päättyy Hämeenlinnanväylällä aiempaa suunni-
telmaa pohjoisemmaksi Klaukkalan ohikulkutien liittymään. Tämä muutos
vastaa paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin ja on toteutukseltaan ja vaiku-
tuksiltaan parempi vaihtoehto. Kolmantena pitkän aikavälin varauksena osoi-
tetaan Haarajoen liittymästä Hyvinkäälle kulkeva Itäinen radanvarsitie.

Viherrakenne

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina eli luo-
alueina osoitetaan lajiston, elinympäristöjen ja ekologisten yhteyksien kan-
nalta vähintään maakunnallisesti merkittäviä, laaja-alaisia luontoalueita.
Alueet perustuvat kaavatyön pohjaksi laaditun Zonation-analyysin tuloksiin
ja ovat sellaisia, jotka eivät sisälly toteutuneisiin luonnonsuojelualueisiin ei-
vätkä valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittuihin alueisiin. Luo-
alueista on laadittu kohdealueiden luontoarvoja avaavat kohdekortit. Aineis-
tojen jälkitarkastelun pohjalta joidenkin luo-alueiden osoittamisesta on luo-
vuttu kaavaehdotuksessa, lisäksi kaavamääräystä on tarkistettu. Aluerajauk-
sina Tuusulan kohteet eivät ole muuttuneet.

Neljännen vaihemaakuntakaavan luonnoksesta saatuun palautteeseen perus-
tuen sekä ajantasaisen maanomistustiedon pohjalta on lisäksi tehty tarkistuk-
sia sekä kumottu luonnosvaiheessa esitettyjä uusia virkistysalueita. Lisäksi
muutamaan viheryhteystarpeeseen on tehty korjauksia. Tuusulassa korjauk-
sia on tehty rajaamalla Tuomalansuon viheralue uudelleen koillisosastaan
suppeammaksi Ristikydön taajamaa ennakoiden sekä siirtämällä viheryh-
teystarve Ristikydössä Keravan rajalle. Ämmälänmäen viheraluetta on supis-
tettu. Focuksen logistiikka-alueella kulkee edelleen viheryhteystarve, vaikka
kunta lausui luonnosvaiheessa, että yhteys tulee siirtää pohjoisemmaksi.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden, valtakunnallisesti merkit-
tävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen sekä maakunnallisesti merkittä-
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vien kulttuuriympäristöjen merkintätapoja on selkiytetty. Lisäksi valtakun-
nallisille ja maakunnallisille kulttuuriympäristöille on laadittu suunnittelu-
määräykset jotka perustuvat MRL:n mukaiseen säännöspohjaan.

Uusiksi luonnonsuojelulain nojalla suojelluiksi tai suojeltaviksi tarkoitetuiksi
alueiksi on osoitettu Harminkallio-Harminsuo-Matkoissuo, joka on esitetty
suojeltavaksi myös Sulan osayleiskaavassa, sekä Lonkerinkorven metsä laa-
jennetulla rajauksella.

Ristikytö

Ristikydön aluevarausmerkintä on muutettu taajamatoimintojen alueesta rai-
deliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen alueeksi. Lisäksi aseman-
seudulle on osoitettu kestävään liikennejärjestelmään tukeutuvan tiivistettä-
vän alueen kehittämisperiaatemerkintä. Suunnittelumääräyksen mukaan
maankäyttö on suunniteltava ja mitoitettava raideliikenteen toimintaedelly-
tyksiä suosivaksi ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueen toteutta-
minen tulee kytkeä uuden raideliikenneyhteyden ja aseman sitovaan toteut-
tamispäätökseen. Tällä tarkoitetaan joko valtion tai kunnan rahoituspäätöstä
rakentamissuunnitelman laatimiseksi tai rakentamisen aloittamiseksi. Hank-
keen nimeäminen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ei ole vielä sitova rahoi-
tuspäätös.

Tuusulan lausunto 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Logistiikka-alueet

Tuusulan kunta katsoo, että edelleen on epäselvää, mitä toimintoja logistiik-
ka-alueelle voi sijoittua. Tuusulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt alueelle
Focuksen osayleiskaavan 1.9.2014, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen.
Tuusulan kunnan tavoitteena on sijoittaa alueelle logistiikkaa, mutta myös
muuta yritystoimintaa, joka vastaa monipuolisemmin tulevaisuudessa ilme-
neviä yritystarpeita ja -verkostoja. Muun muassa Aviapoliksen alueen kehi-
tys voi luoda tarpeita logistiikan ja siihen liittyvän yritystoiminnan lisäksi
muunkin tyyppiselle toiminnalle, jonka välitöntä yhteyttä logistiikan toi-
mialaan ei vielä voida edes ennakoida. Näihin toimintoihin voi kuulua muun
muassa lähelle jo sijoittuvan Hetznerin datakeskuksen tapaisia toimijoita,
jotka digitalisaation myötä palvelevat myös logistiikka-alan yrityksiä, mutta
eivät itsessään ole perinteisessä mielessä logistiikan toimialaa tukevaa liike-
toimintaa. Tästä syystä alueen varaaminen pääosin ja pelkästään logistiikan
käyttöön voi toimia esteenä koko alueen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle.
Tuusulan kunta ehdottaakin Focus-alueelle omaa kaavamerkintää, joka sallii
logistiikan lisäksi toimintaa, joka hyötyy sijainnistaan lähellä lentokenttää ja
Aviapolista.

Focuksen logistiikka-alueelle on merkitty edelleen jääväksi voimaan 2. vai-
hemaakuntakaavan mukainen viheryhteystarvemerkintä. Merkintä on ristirii-
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tainen logistiikka-alueen toimintojen kanssa ja se tulisikin siirtää kulkemaan
Focus-alueen pohjoispuolelle maakuntakaavan valkoiselle alueelle.

Logistiikan poikittaisyhteydet

Tuusulan kunta kannattaa 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettua Keski-
Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteysratkaisua.

Neljännessä vaihemaakuntakaavassa osoitetut kolme Keski-Uudenmaan poi-
kittaista yhteyttä parantavat erityisesti logistiikan toimintaedellytyksiä ja siir-
tävät raskasta liikennettä pois taajamista ja niiden välittömästä läheisyydestä,
erityisesti Tuusulassa Hyrylässä ja Jokelassa. Tuusulan kunta pitää tätä hy-
vänä suuntana, jotta taajamien liikennejärjestelyitä pystytään suunnittele-
maan paremmin paikallisen liikenteen lähtökohdat ja tarpeet huomioiden.

Vaihemaakuntakaavassa esitettyjen uusien logistiikan yhteyksien suunnitte-
lu- ja toteutusvalmiutta on edistettävä aktiivisesti ja niiden toteuttamiseen on
sitouduttava seudullisella tasolla. Yhteydet palvelevat suurelta osin seudul-
lista ja valtakunnallista liikennettä ja sen vuoksi niiden suunnittelu ja toteut-
taminen tulee pitää mukana seudullisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa
ja suunnitteluun ja toteutukseen tulee saada myös valtion rahoitusta.

Focus-alue on osoitettu 4. vaihemaakuntakaavassa seudulliseksi logistiikan
alueeksi. Alueen toteutuminen suunnitellussa laajuudessaan edellyttää Kehä
IV:n toteuttamista nopeammassa aikataulussa kuin tällä hetkellä HLJ-
suunnitelmissa on ohjelmoitu. Kehä IV:n ensimmäinen vaihe välillä Tuusu-
lanväylä-Myllykyläntie tulee toteuttaa jo Focus-alueen rakentumisen käyn-
nistymisen yhteydessä. Kehä IV:n linjaaminen Hämeenlinnanväylällä poh-
joisemmas Klaukkalan ohikulkutien liittymään parantaa Kehä IV:n asemaa
seudullisena poikittaisena yhteytenä ja tarjoaa logistiikan tarpeita paremmin
vastaavan yhteyden. Tämä linjaus palvelee myös muuta kuin raskasta liiken-
nettä, mikä keventää liikennekuormitusta jo nykyisin ruuhkaisilla väylillä
Hyrylän taajaman kohdilla ja mahdollistaa Hyrylän tie- ja katuverkon kehit-
tämisen paikalliset tarpeet huomioiden. Kehä IV:n suunnittelua välillä Myl-
lykyläntie-Hämeenlinnanväylä on jatkettava viipymättä, jotta yhteyden to-
teutusvalmius saadaan Focuksen logistiikka-alueen edellyttämälle tasolle.
Kehä IV:n jatkeen suunnittelun yhteydessä sen linjauksen osalta on tarpeen
tarkastella myös nyt laaditusta esisuunnitelmasta poikkeavia linjauksia, joilla
Tuusulan puolella oleva kiviaineisten ottoalue olisi paremmin kytkettävissä
Kehä IV:ään.

Viherrakenne

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa osoitetun kahden luo-alueen rajaukset
eivät ole muuttuneet. Kyseessä on ominaisuusmerkintä, johon ei sisälly MRL
33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Kummallekaan alueelle ei Tuusulassa
kohdistu rakentamispaineita, joten ne voidaan hyvin osoittaa luo-
merkinnällä.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 7.12.2016 681

Tuomalansuon uutta viheraluerajausta pidetään onnistuneena. Rajaus antaa
jatkossa enemmän väljyyttä Ristikydön taajaman kehittämiselle. Myös Äm-
mälänmäen viheralueen pienentäminen on perusteltavissa, sillä kyse on aino-
astaan paikallisesta virkistysalueesta. Tämän lisäksi Järvenpää – kantatie 45 -
yhteyden varsi voi olla otollista jonkinasteiselle teollisuustoiminnalle jatkee-
na Järvenpään Vähänummentien alueille.

Tuusulan kunta toistaa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta lausumansa
Tuomalansuon viheralue- ja Annivaaran taajamatoimintojen aluerajauksesta:
Annivaaran mäkialue tulisi rajata viheralueen ulkopuolelle ja sisällyttää taa-
jamatoimintojen alueeseen vähintään kumotuksi esitetyn taajamatoimintojen
alueen osalta. Annivaaran alue sisältyy Tuusulan kaavoitussuunnitelmaan
2016–2020. Alueelle on tarkoitus asemakaavoittaa pientaloja ja virkistysalu-
eita.

Neljänteen vaihemaakuntakaavaan on osoitettu Tuusulassa kaksi uutta luon-
nonsuojelualuetta (Harminkallio–Harminsuo–Matkoissuo ja Lonkerinkorven
metsä). Näiden lisäksi Tuusulan kunnanvaltuuston 31.2.2014 hyväksymässä
Ruotsinkylä-Myllykylä II osayleiskaavassa on osoitettu luonnonsuojelualu-
eeksi tarkoitettu SL-alue Tuusulanjoen varteen. Vantaan rajalta Myllykylän-
tien varteen asti ulottuva alue on 15,54 hehtaaria ja se tulisikin osoittaa vai-
hemaakuntakaavassa luonnonsuojelualueeksi. Alueelta on löydetty muun
muassa vuollejokisimpukkaa ja liito-oravia, lisäksi alue on linnustolisesti ar-
vokas. Alue rajautuu vaihemaakuntakaavassa esitettyyn Focuksen logistiik-
ka-alueeseen ja on pääosin yksityisessä omistuksessa.

Ristikydössä sijaitsevan poikittaisen viheryhteystarpeen siirtäminen etelään
Keravan rajalle on sen mukaista, mitä kunta lausui vaihemaakuntakaavan
luonnoksesta. Focus-alueella viheryhteystarpeen siirto tulisi vielä korjata
kaavaehdotukseen.

Tuusulan kunta lausui luonnosvaiheessa myös Jokelassa sijaitsevasta viher-
yhteystarpeesta. Kunta toistaa lausumansa: Viheryhteys on osoitettu hyvin
Kartanonalueen kohdalta alittamaan junaradan Palojoen vartta myötäillen
Jokelan itäpuolelle ja siitä aina pohjoisrajalle saakka. Sen sijaan viheryhtey-
den kaartuminen uudestaan junaradan ali kohti Kolsaa on kalliisti toteutetta-
va. Luontevammin viheryhteys kulkisi Jokelan länsipuolella Palojoelta Per-
tun koulun takana oleville viheralueille ja sieltä Temmon viheralueen läpi,
jonka jälkeen se kaartuisi pohjoiseen Kolsan metsien suuntaan.

Tuusulassa valmistellaan viheraluestrategiaa koko kunnan yleiskaavan rin-
nalla ja se muodostaa yleiskaavaan erillisen liitteen. Viheraluestrategian ta-
voitteena on viheralueiden pitkän aikavälin kehittäminen: kunnassa halutaan
turvata kaikkialla riittävä, monipuolinen ja laadullisesti hyvä viheraluever-
kosto.
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Maakuntakaavassa on osoitettu toimitettu seitsemän veljeksen vaellusreitti.
Kunnassa on selvitetty reitin uudelleen linjausta, sillä nykyinen linjaus jää
etelässä kiviaineistenottoalueelle. Esitystä uudeksi ulkoilureittisuunnitelmak-
si ei ole tehty eikä hankkeen tarkempaa aikataulua ole vielä päätetty. Viher-
aluestrategiatyössä selvitetään, jatketaanko alustavista luonnoksista ulkoilu-
reittisuunnitelman tekemiseen.

Tuusulanjärvi ympäristöineen muodostaa monipuolisen kulttuuri- ja luon-
nonarvojen kokonaisuuden. Tuusulan valtuusto päätti 7.12.2015 lisätä Tuu-
sulanjärven kansallisen kaupunkipuistohankkeen kaavoitussuunnitelmaan
2016–2020. Tuusulan kunta ja Järvenpään kaupunki selvittelevätkin parhail-
laan kaupunkipuiston hakemista Tuusulanjärven alueelle.

Liitekartalla on esitetty pääkaupunkiseudun viherkehä. Viherkehäajatus on
kiitettävä, mutta kaavaselostuksessa tulisi tarkentaa viherkehän tavoitteita ja
ohjausvaikutusta. Tuusulassa viherkehä hipoo toisaalta Focuksen logistiikka-
aluetta, mutta on piirretty ennen kaikkea kaavassa osoitetulle Ristikydön uu-
delle tiivistyvälle taajama-alueelle. Nämä tuskin ovat oikeat kohdat viherke-
hän osoittamiseen varsinkin, kun viherkehän tavoitteena on muun muassa
hillitä taajamien yhteen kasvua ja levittäytymistä, turvata luonnon ja kulttuu-
riympäristön arvoja sekä virkistysmahdollisuuksia. Nämä tavoitteet eivät to-
teudu Ristikydön alueella, mikäli alueesta on tarkoitus tehdä tiivis uusi taa-
jama. Vaikka merkintä onkin hyvin yleispiirteinen ja symbolinen, voisi sen
linjata kulkevaksi toisaalta tarkemmin Focus-alueen pohjoispuolelta, Met-
säntutkimuslaitoksen metsien korkeudelta ja pohjoisessa Järvenpään kau-
pungin pohjoispuolelta.

Kulttuuriympäristöt

Näiden osalta ei lausuttavaa.

Pääradan uudet asemanseudut, Ristikytö

Vaatimus Ristikydön aseman sitovasta toteuttamispäätöksestä on ongelmal-
linen. Luultavaa on, että asemaa ei alueelle saada ennen riittävää väestöpoh-
jaa. Asukkaita puolestaan on vaikea houkutella alueelle ennen kuin liiken-
neyhteydet ovat kunnossa. Tuusulan kunta näkeekin, että Ristikydön tulevan
aseman kaukaisimmille reunamille pitäisi päästä toteuttamaan esimerkiksi
pientaloja tai radan varteen työpaikka-alueita, jotka eivät tuota kuitenkaan
merkittäviä liikennemääriä, jo ennen aseman rakentamista.

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 13.5.2013 valita Tuusulan yleiskaava 2040
-rakennemalleista vaihtoehdon, jonka mukaan kaavatyötä vietiin eteenpäin
tukeutuen nykyisiin taajamiin huomioiden Ristikytö taajamien reservialuee-
na. Kunnanhallitus hyväksyi 2.6.2014 nähtäville rakennemallin mukaisen
yleiskaava 2040 -luonnoksen, jossa Ristikytö esitetään yleiskaavan tavoite-
vuoden 2040 jälkeen toteutettavana alueena. Ristikytö on Helsingin seudun
maankäytön suunnitelmassa (MASU) ajoitettu vuosille 2025 – 2050 ja mikä-
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li alue lähtee rakentumaan kauden alkuvaiheessa, tarvitaan hankkeeseen seu-
dullista suunnittelua ja rahoitusta.

Rykmentinpuisto

Lisäksi Tuusulan kunta lausuu, että 4. vaihemaakuntakaavaan tulee merkitä
Rykmentinpuisto taajamatoimintojen alueeksi, vaikka ympäristöministeriö
jätti merkinnän vahvistamatta 2. vaihemaakuntakaavassa. Nyt alue on mer-
kinnällä (EP), jolla osoitetaan puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat
varuskunta-, harjoitus- ja vastaavat alueet, joilla liikkuminen saattaa olla tur-
vallisuus- ym. syistä rajoitettua. Varuskunta on lakkautettu alueelta vuonna
2007. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemässä ja lainvoimai-
sessa Rykmentinpuiston osayleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimin-
noille, asumiselle, palveluille, työpaikoille sekä viheralueeksi, joten Ryk-
mentinpuiston osoittaminen taajamatointojen alueeksi on enemmän kuin pe-
rusteltua.

Lisäksi kunta olisi toivonut Uudenmaan liitolta vastineita luonnoksesta jätet-
tyihin lausuntoihin.

Lisätietoja:  kaavapäällikkö Asko Honkanen, 040 314 2012
elinkeinopäällikkö Marko Kauppinen, 040 314 3019
kaavasuunnittelija Henna Lindström, 040 314 3513
suunnitteluinsinööri Heikki Väänänen, 040 314 3522

LIITTEET

- Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, lausuntoaineisto, ote Tuusulan
kaavakartasta
- Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, lausuntoaineisto, ote kumotta-
vien merkintöjen kartasta
- Ote epävirallisesta maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta

Lausuntoaineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä Uudenmaan liiton sivuil-
la: http://www.uudenmaanliitto.fi/kaavaehdotus.

Ehdotus
Kp Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen val-

tuustolle, että valtuusto päättää

– antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta edellä
esitetyn lausunnon.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla muutoksella:

Lausuntoehdotuksen kohtaan Viherrakenne, kahdeksanteen kappaleeseen
lisättiin virke:
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”Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaavassa reitti on suurelta osin poistet-
tu.”

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Sanna Kervi-
nen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.56.

__________

Khall § 46/15.2.2016 Liitteet

– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, lausuntoaineisto, ote Tuusu-
lan kaavakartasta
– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, lausuntoaineisto, ote kumot-
tavien merkintöjen kartasta
– Ote epävirallisesta maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta

Lausuntoaineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä Uudenmaan liiton sivuil-
la: http://www.uudenmaanliitto.fi/kaavaehdotus.

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta seu-
raavan lausunnon:

Logistiikka-alueet

Tuusulan kunta katsoo, että edelleen on epäselvää, mitä toimintoja logistiik-
ka-alueelle voi sijoittua. Tuusulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt alueelle
Focuksen osayleiskaavan 1.9.2014, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen.
Tuusulan kunnan tavoitteena on sijoittaa alueelle logistiikkaa, mutta myös
muuta yritystoimintaa, joka vastaa monipuolisemmin tulevaisuudessa ilme-
neviä yritystarpeita ja -verkostoja. Muun muassa Aviapoliksen alueen kehi-
tys voi luoda tarpeita logistiikan ja siihen liittyvän yritystoiminnan lisäksi
muunkin tyyppiselle toiminnalle, jonka välitöntä yhteyttä logistiikan toi-
mialaan ei vielä voida edes ennakoida. Näihin toimintoihin voi kuulua muun
muassa lähelle jo sijoittuvan Hetznerin datakeskuksen tapaisia toimijoita,
jotka digitalisaation myötä palvelevat myös logistiikka-alan yrityksiä, mutta
eivät itsessään ole perinteisessä mielessä logistiikan toimialaa tukevaa liike-
toimintaa. Tästä syystä alueen varaaminen pääosin ja pelkästään logistiikan
käyttöön voi toimia esteenä koko alueen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle.
Tuusulan kunta ehdottaakin Focus-alueelle omaa kaavamerkintää, joka sallii
logistiikan lisäksi toimintaa, joka hyötyy sijainnistaan lähellä lentokenttää ja
Aviapolista.
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Focuksen logistiikka-alueelle on merkitty edelleen jääväksi voimaan 2. vai-
hemaakuntakaavan mukainen viheryhteystarvemerkintä. Merkintä on ristirii-
tainen logistiikka-alueen toimintojen kanssa ja se tulisikin siirtää kulkemaan
Focus-alueen pohjoispuolelle maakuntakaavan valkoiselle alueelle.

Logistiikan poikittaisyhteydet

Tuusulan kunta kannattaa 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettua Keski-
Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteysratkaisua.

Neljännessä vaihemaakuntakaavassa osoitetut kolme Keski-Uudenmaan poi-
kittaista yhteyttä parantavat erityisesti logistiikan toimintaedellytyksiä ja siir-
tävät raskasta liikennettä pois taajamista ja niiden välittömästä läheisyydestä,
erityisesti Tuusulassa Hyrylässä ja Jokelassa. Tuusulan kunta pitää tätä hy-
vänä suuntana, jotta taajamien liikennejärjestelyitä pystytään suunnittele-
maan paremmin paikallisen liikenteen lähtökohdat ja tarpeet huomioiden.

Vaihemaakuntakaavassa esitettyjen uusien logistiikan yhteyksien suunnitte-
lu- ja toteutusvalmiutta on edistettävä aktiivisesti ja niiden toteuttamiseen on
sitouduttava seudullisella tasolla. Yhteydet palvelevat suurelta osin seudul-
lista ja valtakunnallista liikennettä ja sen vuoksi niiden suunnittelu ja toteut-
taminen tulee pitää mukana seudullisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa
ja suunnitteluun ja toteutukseen tulee saada myös valtion rahoitusta.

Focus-alue on osoitettu 4. vaihemaakuntakaavassa seudulliseksi logistiikan
alueeksi. Alueen toteutuminen suunnitellussa laajuudessaan edellyttää Kehä
IV:n toteuttamista nopeammassa aikataulussa kuin tällä hetkellä HLJ-
suunnitelmissa on ohjelmoitu. Kehä IV:n ensimmäinen vaihe välillä Tuusu-
lanväylä-Myllykyläntie tulee toteuttaa jo Focus-alueen rakentumisen käyn-
nistymisen yhteydessä. Kehä IV:n linjaaminen Hämeenlinnanväylällä poh-
joisemmas Klaukkalan ohikulkutien liittymään parantaa Kehä IV:n asemaa
seudullisena poikittaisena yhteytenä ja tarjoaa logistiikan tarpeita paremmin
vastaavan yhteyden. Tämä linjaus palvelee myös muuta kuin raskasta liiken-
nettä, mikä keventää liikennekuormitusta jo nykyisin ruuhkaisilla väylillä
Hyrylän taajaman kohdilla ja mahdollistaa Hyrylän tie- ja katuverkon kehit-
tämisen paikalliset tarpeet huomioiden. Kehä IV:n suunnittelua välillä Myl-
lykyläntie-Hämeenlinnanväylä on jatkettava viipymättä, jotta yhteyden to-
teutusvalmius saadaan Focuksen logistiikka-alueen edellyttämälle tasolle.
Kehä IV:n jatkeen suunnittelun yhteydessä sen linjauksen osalta on tarpeen
tarkastella myös nyt laaditusta esisuunnitelmasta poikkeavia linjauksia, joilla
Tuusulan puolella oleva kiviaineisten ottoalue olisi paremmin kytkettävissä
Kehä IV:ään.

Viherrakenne

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa osoitetun kahden luo-alueen rajaukset
eivät ole muuttuneet. Kyseessä on ominaisuusmerkintä, johon ei sisälly MRL
33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Kummallekaan alueelle ei Tuusulassa
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kohdistu rakentamispaineita, joten ne voidaan hyvin osoittaa luo-
merkinnällä.

Tuomalansuon uutta viheraluerajausta pidetään onnistuneena. Rajaus antaa
jatkossa enemmän väljyyttä Ristikydön taajaman kehittämiselle. Myös Äm-
mälänmäen viheralueen pienentäminen on perusteltavissa, sillä kyse on aino-
astaan paikallisesta virkistysalueesta. Tämän lisäksi Järvenpää–kantatie 45 -
yhteyden varsi voi olla otollista jonkinasteiselle teollisuustoiminnalle jatkee-
na Järvenpään Vähänummentien alueille.

Tuusulan kunta toistaa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta lausumansa
Tuomalansuon viheralue- ja Annivaaran taajamatoimintojen aluerajauksesta:
Annivaaran mäkialue tulisi rajata viheralueen ulkopuolelle ja sisällyttää taa-
jamatoimintojen alueeseen vähintään kumotuksi esitetyn taajamatoimintojen
alueen osalta. Annivaaran alue sisältyy Tuusulan kaavoitussuunnitelmaan
2016–2020. Alueelle on tarkoitus asemakaavoittaa pientaloja ja virkistysalu-
eita.

Neljänteen vaihemaakuntakaavaan on osoitettu Tuusulassa kaksi uutta luon-
nonsuojelualuetta (Harminkallio–Harminsuo–Matkoissuo ja Lonkerinkorven
metsä). Näiden lisäksi Tuusulan kunnanvaltuuston 31.2.2014 hyväksymässä
Ruotsinkylä-Myllykylä II osayleiskaavassa on osoitettu luonnonsuojelualu-
eeksi tarkoitettu SL-alue Tuusulanjoen varteen. Vantaan rajalta Myllykylän-
tien varteen asti ulottuva alue on 15,54 hehtaaria ja se tulisikin osoittaa vai-
hemaakuntakaavassa luonnonsuojelualueeksi. Alueelta on löydetty muun
muassa vuollejokisimpukkaa ja liito-oravia, lisäksi alue on linnustolisesti ar-
vokas. Alue rajautuu vaihemaakuntakaavassa esitettyyn Focuksen logistiik-
ka-alueeseen ja on pääosin yksityisessä omistuksessa.

Ristikydössä sijaitsevan poikittaisen viheryhteystarpeen siirtäminen etelään
Keravan rajalle on sen mukaista, mitä kunta lausui vaihemaakuntakaavan
luonnoksesta. Focus-alueella viheryhteystarpeen siirto tulisi vielä korjata
kaavaehdotukseen.

Tuusulan kunta lausui luonnosvaiheessa myös Jokelassa sijaitsevasta viher-
yhteystarpeesta. Kunta toistaa lausumansa: Viheryhteys on osoitettu hyvin
Kartanonalueen kohdalta alittamaan junaradan Palojoen vartta myötäillen
Jokelan itäpuolelle ja siitä aina pohjoisrajalle saakka. Sen sijaan viheryhtey-
den kaartuminen uudestaan junaradan ali kohti Kolsaa on kalliisti toteutetta-
va. Luontevammin viheryhteys kulkisi Jokelan länsipuolella Palojoelta Per-
tun koulun takana oleville viheralueille ja sieltä Temmon viheralueen läpi,
jonka jälkeen se kaartuisi pohjoiseen Kolsan metsien suuntaan.

Tuusulassa valmistellaan viheraluestrategiaa koko kunnan yleiskaavan rin-
nalla ja se muodostaa yleiskaavaan erillisen liitteen. Viheraluestrategian ta-
voitteena on viheralueiden pitkän aikavälin kehittäminen: kunnassa halutaan
turvata kaikkialla riittävä, monipuolinen ja laadullisesti hyvä viheraluever-
kosto.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 7.12.2016 687

Maakuntakaavassa on osoitettu toimitettu seitsemän veljeksen vaellusreitti.
Kunnassa on selvitetty reitin uudelleen linjausta, sillä nykyinen linjaus jää
etelässä kiviaineistenottoalueelle. Esitystä uudeksi ulkoilureittisuunnitelmak-
si ei ole tehty eikä hankkeen tarkempaa aikataulua ole vielä päätetty. Viher-
aluestrategiatyössä selvitetään, jatketaanko alustavista luonnoksista ulkoilu-
reittisuunnitelman tekemiseen. Ruotsinkylä–Myllykylä II -osayleiskaavassa
reitti on suurelta osin poistettu.

Tuusulanjärvi ympäristöineen muodostaa monipuolisen kulttuuri- ja luon-
nonarvojen kokonaisuuden. Tuusulan valtuusto päätti 7.12.2015 lisätä Tuu-
sulanjärven kansallisen kaupunkipuistohankkeen kaavoitussuunnitelmaan
2016–2020. Tuusulan kunta ja Järvenpään kaupunki selvittelevätkin parhail-
laan kaupunkipuiston hakemista Tuusulanjärven alueelle.

Liitekartalla on esitetty pääkaupunkiseudun viherkehä. Viherkehäajatus on
kiitettävä, mutta kaavaselostuksessa tulisi tarkentaa viherkehän tavoitteita ja
ohjausvaikutusta. Tuusulassa viherkehä hipoo toisaalta Focuksen logistiikka-
aluetta, mutta on piirretty ennen kaikkea kaavassa osoitetulle Ristikydön uu-
delle tiivistyvälle taajama-alueelle. Nämä tuskin ovat oikeat kohdat viherke-
hän osoittamiseen varsinkin, kun viherkehän tavoitteena on muun muassa
hillitä taajamien yhteen kasvua ja levittäytymistä, turvata luonnon ja kulttuu-
riympäristön arvoja sekä virkistysmahdollisuuksia. Nämä tavoitteet eivät to-
teudu Ristikydön alueella, mikäli alueesta on tarkoitus tehdä tiivis uusi taa-
jama. Vaikka merkintä onkin hyvin yleispiirteinen ja symbolinen, voisi sen
linjata kulkevaksi toisaalta tarkemmin Focus-alueen pohjoispuolelta, Met-
säntutkimuslaitoksen metsien korkeudelta ja pohjoisessa Järvenpään kau-
pungin pohjoispuolelta.

Kulttuuriympäristöt

Näiden osalta ei lausuttavaa.

Pääradan uudet asemanseudut, Ristikytö

Vaatimus Ristikydön aseman sitovasta toteuttamispäätöksestä on ongelmal-
linen. Luultavaa on, että asemaa ei alueelle saada ennen riittävää väestöpoh-
jaa. Asukkaita puolestaan on vaikea houkutella alueelle ennen kuin liiken-
neyhteydet ovat kunnossa. Tuusulan kunta näkeekin, että Ristikydön tulevan
aseman kaukaisimmille reunamille pitäisi päästä toteuttamaan esimerkiksi
pientaloja tai radan varteen työpaikka-alueita, jotka eivät tuota kuitenkaan
merkittäviä liikennemääriä, jo ennen aseman rakentamista.

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 13.5.2013 valita Tuusulan yleiskaava 2040
-rakennemalleista vaihtoehdon, jonka mukaan kaavatyötä vietiin eteenpäin
tukeutuen nykyisiin taajamiin huomioiden Ristikytö taajamien reservialuee-
na. Kunnanhallitus hyväksyi 2.6.2014 nähtäville rakennemallin mukaisen
yleiskaava 2040 -luonnoksen, jossa Ristikytö esitetään yleiskaavan tavoite-
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vuoden 2040 jälkeen toteutettavana alueena. Ristikytö on Helsingin seudun
maankäytön suunnitelmassa (MASU) ajoitettu vuosille 2025–2050 ja mikäli
alue lähtee rakentumaan kauden alkuvaiheessa, tarvitaan hankkeeseen seu-
dullista suunnittelua ja rahoitusta.

Rykmentinpuisto

Lisäksi Tuusulan kunta lausuu, että 4. vaihemaakuntakaavaan tulee merkitä
Rykmentinpuisto taajamatoimintojen alueeksi, vaikka ympäristöministeriö
jätti merkinnän vahvistamatta 2. vaihemaakuntakaavassa. Nyt alue on mer-
kinnällä (EP), jolla osoitetaan puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat
varuskunta-, harjoitus- ja vastaavat alueet, joilla liikkuminen saattaa olla tur-
vallisuus- ym. syistä rajoitettua. Varuskunta on lakkautettu alueelta vuonna
2007. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemässä ja lainvoimai-
sessa Rykmentinpuiston osayleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimin-
noille, asumiselle, palveluille, työpaikoille sekä viheralueeksi, joten Ryk-
mentinpuiston osoittaminen taajamatointojen alueeksi on enemmän kuin pe-
rusteltua.

Lisäksi kunta olisi toivonut Uudenmaan liitolta vastineita luonnoksesta jätet-
tyihin lausuntoihin.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eeva-Liisa Nieminen esitti, että
kohdan pääradan uudet asemanseudut, Ristikytö 2. kappaleeksi lisätään seu-
raavaa: ”Nauhakaupungin ajatus tulisi näkyä suunnittelukartassa.” Esitys
raukesi kannattamattomana.

Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä kuntakehitysjohtajan ehdotuksen.

Henna Lindström selosti asiaa kokouksessa.

_________

Valt § 19/14.3.2016 Liitteenä

– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, lausuntoaineisto, ote Tuusu-
lan kaavakartasta
– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, lausuntoaineisto, ote kumot-
tavien merkintöjen kartasta
– Ote epävirallisesta maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta

Lausuntoaineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä Uudenmaan liiton sivuil-
la: http://www.uudenmaanliitto.fi/kaavaehdotus.
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Ehdotus Valtuusto päättää

– antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta seu-
raavan lausunnon:

Logistiikka-alueet

Tuusulan kunta katsoo, että edelleen on epäselvää, mitä toimintoja logistiik-
ka-alueelle voi sijoittua. Tuusulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt alueelle
Focuksen osayleiskaavan 1.9.2014, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen.
Tuusulan kunnan tavoitteena on sijoittaa alueelle logistiikkaa, mutta myös
muuta yritystoimintaa, joka vastaa monipuolisemmin tulevaisuudessa ilme-
neviä yritystarpeita ja -verkostoja. Muun muassa Aviapoliksen alueen kehi-
tys voi luoda tarpeita logistiikan ja siihen liittyvän yritystoiminnan lisäksi
muunkin tyyppiselle toiminnalle, jonka välitöntä yhteyttä logistiikan toi-
mialaan ei vielä voida edes ennakoida. Näihin toimintoihin voi kuulua muun
muassa lähelle jo sijoittuvan Hetznerin datakeskuksen tapaisia toimijoita,
jotka digitalisaation myötä palvelevat myös logistiikka-alan yrityksiä, mutta
eivät itsessään ole perinteisessä mielessä logistiikan toimialaa tukevaa liike-
toimintaa. Tästä syystä alueen varaaminen pääosin ja pelkästään logistiikan
käyttöön voi toimia esteenä koko alueen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle.
Tuusulan kunta ehdottaakin Focus-alueelle omaa kaavamerkintää, joka sallii
logistiikan lisäksi toimintaa, joka hyötyy sijainnistaan lähellä lentokenttää ja
Aviapolista.

Focuksen logistiikka-alueelle on merkitty edelleen jääväksi voimaan 2. vai-
hemaakuntakaavan mukainen viheryhteystarvemerkintä. Merkintä on ristirii-
tainen logistiikka-alueen toimintojen kanssa ja se tulisikin siirtää kulkemaan
Focus-alueen pohjoispuolelle maakuntakaavan valkoiselle alueelle.

Logistiikan poikittaisyhteydet

Tuusulan kunta kannattaa 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettua Keski-
Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteysratkaisua.

Neljännessä vaihemaakuntakaavassa osoitetut kolme Keski-Uudenmaan poi-
kittaista yhteyttä parantavat erityisesti logistiikan toimintaedellytyksiä ja siir-
tävät raskasta liikennettä pois taajamista ja niiden välittömästä läheisyydestä,
erityisesti Tuusulassa Hyrylässä ja Jokelassa. Tuusulan kunta pitää tätä hy-
vänä suuntana, jotta taajamien liikennejärjestelyitä pystytään suunnittele-
maan paremmin paikallisen liikenteen lähtökohdat ja tarpeet huomioiden.

Vaihemaakuntakaavassa esitettyjen uusien logistiikan yhteyksien suunnitte-
lu- ja toteutusvalmiutta on edistettävä aktiivisesti ja niiden toteuttamiseen on
sitouduttava seudullisella tasolla. Yhteydet palvelevat suurelta osin seudul-
lista ja valtakunnallista liikennettä ja sen vuoksi niiden suunnittelu ja toteut-
taminen tulee pitää mukana seudullisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa
ja suunnitteluun ja toteutukseen tulee saada myös valtion rahoitusta.
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Focus-alue on osoitettu 4. vaihemaakuntakaavassa seudulliseksi logistiikan
alueeksi. Alueen toteutuminen suunnitellussa laajuudessaan edellyttää Kehä
IV:n toteuttamista nopeammassa aikataulussa kuin tällä hetkellä HLJ-
suunnitelmissa on ohjelmoitu. Kehä IV:n ensimmäinen vaihe välillä Tuusu-
lanväylä-Myllykyläntie tulee toteuttaa jo Focus-alueen rakentumisen käyn-
nistymisen yhteydessä. Kehä IV:n linjaaminen Hämeenlinnanväylällä poh-
joisemmas Klaukkalan ohikulkutien liittymään parantaa Kehä IV:n asemaa
seudullisena poikittaisena yhteytenä ja tarjoaa logistiikan tarpeita paremmin
vastaavan yhteyden. Tämä linjaus palvelee myös muuta kuin raskasta liiken-
nettä, mikä keventää liikennekuormitusta jo nykyisin ruuhkaisilla väylillä
Hyrylän taajaman kohdilla ja mahdollistaa Hyrylän tie- ja katuverkon kehit-
tämisen paikalliset tarpeet huomioiden. Kehä IV:n suunnittelua välillä Myl-
lykyläntie-Hämeenlinnanväylä on jatkettava viipymättä, jotta yhteyden to-
teutusvalmius saadaan Focuksen logistiikka-alueen edellyttämälle tasolle.
Kehä IV:n jatkeen suunnittelun yhteydessä sen linjauksen osalta on tarpeen
tarkastella myös nyt laaditusta esisuunnitelmasta poikkeavia linjauksia, joilla
Tuusulan puolella oleva kiviaineisten ottoalue olisi paremmin kytkettävissä
Kehä IV:ään.

Viherrakenne

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa osoitetun kahden luo-alueen rajaukset
eivät ole muuttuneet. Kyseessä on ominaisuusmerkintä, johon ei sisälly MRL
33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Kummallekaan alueelle ei Tuusulassa
kohdistu rakentamispaineita, joten ne voidaan hyvin osoittaa luo-
merkinnällä.

Tuomalansuon uutta viheraluerajausta pidetään onnistuneena. Rajaus antaa
jatkossa enemmän väljyyttä Ristikydön taajaman kehittämiselle. Myös Äm-
mälänmäen viheralueen pienentäminen on perusteltavissa, sillä kyse on aino-
astaan paikallisesta virkistysalueesta. Tämän lisäksi Järvenpää–kantatie 45 -
yhteyden varsi voi olla otollista jonkinasteiselle teollisuustoiminnalle jatkee-
na Järvenpään Vähänummentien alueille.

Tuusulan kunta toistaa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta lausumansa
Tuomalansuon viheralue- ja Annivaaran taajamatoimintojen aluerajauksesta:
Annivaaran mäkialue tulisi rajata viheralueen ulkopuolelle ja sisällyttää taa-
jamatoimintojen alueeseen vähintään kumotuksi esitetyn taajamatoimintojen
alueen osalta. Annivaaran alue sisältyy Tuusulan kaavoitussuunnitelmaan
2016–2020. Alueelle on tarkoitus asemakaavoittaa pientaloja ja virkistysalu-
eita.

Neljänteen vaihemaakuntakaavaan on osoitettu Tuusulassa kaksi uutta luon-
nonsuojelualuetta (Harminkallio–Harminsuo–Matkoissuo ja Lonkerinkorven
metsä). Näiden lisäksi Tuusulan kunnanvaltuuston 31.2.2014 hyväksymässä
Ruotsinkylä-Myllykylä II osayleiskaavassa on osoitettu luonnonsuojelualu-
eeksi tarkoitettu SL-alue Tuusulanjoen varteen. Vantaan rajalta Myllykylän-
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tien varteen asti ulottuva alue on 15,54 hehtaaria ja se tulisikin osoittaa vai-
hemaakuntakaavassa luonnonsuojelualueeksi. Alueelta on löydetty muun
muassa vuollejokisimpukkaa ja liito-oravia, lisäksi alue on linnustolisesti ar-
vokas. Alue rajautuu vaihemaakuntakaavassa esitettyyn Focuksen logistiik-
ka-alueeseen ja on pääosin yksityisessä omistuksessa.

Ristikydössä sijaitsevan poikittaisen viheryhteystarpeen siirtäminen etelään
Keravan rajalle on sen mukaista, mitä kunta lausui vaihemaakuntakaavan
luonnoksesta. Focus-alueella viheryhteystarpeen siirto tulisi vielä korjata
kaavaehdotukseen.

Tuusulan kunta lausui luonnosvaiheessa myös Jokelassa sijaitsevasta viher-
yhteystarpeesta. Kunta toistaa lausumansa: Viheryhteys on osoitettu hyvin
Kartanonalueen kohdalta alittamaan junaradan Palojoen vartta myötäillen
Jokelan itäpuolelle ja siitä aina pohjoisrajalle saakka. Sen sijaan viheryhtey-
den kaartuminen uudestaan junaradan ali kohti Kolsaa on kalliisti toteutetta-
va. Luontevammin viheryhteys kulkisi Jokelan länsipuolella Palojoelta Per-
tun koulun takana oleville viheralueille ja sieltä Temmon viheralueen läpi,
jonka jälkeen se kaartuisi pohjoiseen Kolsan metsien suuntaan.

Tuusulassa valmistellaan viheraluestrategiaa koko kunnan yleiskaavan rin-
nalla ja se muodostaa yleiskaavaan erillisen liitteen. Viheraluestrategian ta-
voitteena on viheralueiden pitkän aikavälin kehittäminen: kunnassa halutaan
turvata kaikkialla riittävä, monipuolinen ja laadullisesti hyvä viheraluever-
kosto.

Maakuntakaavassa on osoitettu toimitettu seitsemän veljeksen vaellusreitti.
Kunnassa on selvitetty reitin uudelleen linjausta, sillä nykyinen linjaus jää
etelässä kiviaineistenottoalueelle. Esitystä uudeksi ulkoilureittisuunnitelmak-
si ei ole tehty eikä hankkeen tarkempaa aikataulua ole vielä päätetty. Viher-
aluestrategiatyössä selvitetään, jatketaanko alustavista luonnoksista ulkoilu-
reittisuunnitelman tekemiseen. Ruotsinkylä–Myllykylä II -osayleiskaavassa
reitti on suurelta osin poistettu.

Tuusulanjärvi ympäristöineen muodostaa monipuolisen kulttuuri- ja luon-
nonarvojen kokonaisuuden. Tuusulan valtuusto päätti 7.12.2015 lisätä Tuu-
sulanjärven kansallisen kaupunkipuistohankkeen kaavoitussuunnitelmaan
2016–2020. Tuusulan kunta ja Järvenpään kaupunki selvittelevätkin parhail-
laan kaupunkipuiston hakemista Tuusulanjärven alueelle.

Liitekartalla on esitetty pääkaupunkiseudun viherkehä. Viherkehäajatus on
kiitettävä, mutta kaavaselostuksessa tulisi tarkentaa viherkehän tavoitteita ja
ohjausvaikutusta. Tuusulassa viherkehä hipoo toisaalta Focuksen logistiikka-
aluetta, mutta on piirretty ennen kaikkea kaavassa osoitetulle Ristikydön uu-
delle tiivistyvälle taajama-alueelle. Nämä tuskin ovat oikeat kohdat viherke-
hän osoittamiseen varsinkin, kun viherkehän tavoitteena on muun muassa
hillitä taajamien yhteen kasvua ja levittäytymistä, turvata luonnon ja kulttuu-
riympäristön arvoja sekä virkistysmahdollisuuksia. Nämä tavoitteet eivät to-
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teudu Ristikydön alueella, mikäli alueesta on tarkoitus tehdä tiivis uusi taa-
jama. Vaikka merkintä onkin hyvin yleispiirteinen ja symbolinen, voisi sen
linjata kulkevaksi toisaalta tarkemmin Focus-alueen pohjoispuolelta, Met-
säntutkimuslaitoksen metsien korkeudelta ja pohjoisessa Järvenpään kau-
pungin pohjoispuolelta.

Kulttuuriympäristöt

Näiden osalta ei lausuttavaa.

Pääradan uudet asemanseudut, Ristikytö

Vaatimus Ristikydön aseman sitovasta toteuttamispäätöksestä on ongelmal-
linen. Luultavaa on, että asemaa ei alueelle saada ennen riittävää väestöpoh-
jaa. Asukkaita puolestaan on vaikea houkutella alueelle ennen kuin liiken-
neyhteydet ovat kunnossa. Tuusulan kunta näkeekin, että Ristikydön tulevan
aseman kaukaisimmille reunamille pitäisi päästä toteuttamaan esimerkiksi
pientaloja tai radan varteen työpaikka-alueita, jotka eivät tuota kuitenkaan
merkittäviä liikennemääriä, jo ennen aseman rakentamista.

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 13.5.2013 valita Tuusulan yleiskaava 2040
-rakennemalleista vaihtoehdon, jonka mukaan kaavatyötä vietiin eteenpäin
tukeutuen nykyisiin taajamiin huomioiden Ristikytö taajamien reservialuee-
na. Kunnanhallitus hyväksyi 2.6.2014 nähtäville rakennemallin mukaisen
yleiskaava 2040 -luonnoksen, jossa Ristikytö esitetään yleiskaavan tavoite-
vuoden 2040 jälkeen toteutettavana alueena. Ristikytö on Helsingin seudun
maankäytön suunnitelmassa (MASU) ajoitettu vuosille 2025–2050 ja mikäli
alue lähtee rakentumaan kauden alkuvaiheessa, tarvitaan hankkeeseen seu-
dullista suunnittelua ja rahoitusta.

Rykmentinpuisto

Lisäksi Tuusulan kunta lausuu, että 4. vaihemaakuntakaavaan tulee merkitä
Rykmentinpuisto taajamatoimintojen alueeksi, vaikka ympäristöministeriö
jätti merkinnän vahvistamatta 2. vaihemaakuntakaavassa. Nyt alue on mer-
kinnällä (EP), jolla osoitetaan puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat
varuskunta-, harjoitus- ja vastaavat alueet, joilla liikkuminen saattaa olla tur-
vallisuus- ym. syistä rajoitettua. Varuskunta on lakkautettu alueelta vuonna
2007. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemässä ja lainvoimai-
sessa Rykmentinpuiston osayleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimin-
noille, asumiselle, palveluille, työpaikoille sekä viheralueeksi, joten Ryk-
mentinpuiston osoittaminen taajamatointojen alueeksi on enemmän kuin pe-
rusteltua.

Lisäksi kunta olisi toivonut Uudenmaan liitolta vastineita luonnoksesta jätet-
tyihin lausuntoihin.
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Kkl § 146/9.11.2016 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on ollut ehdotuksena lausunnonantajilla
lausuttavana vuoden 2016 alkupuolella, Tuusulan valtuusto on antanut lau-
suntonsa 14.3.2016. Maakuntakaavaehdotusta on tarkistettu lausuntojen pe-
rusteella, lausuntoihin on laadittu vastineet ja kaavaehdotus asetetaan julki-
sesti nähtäville 9.11. – 9.12.2016 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana kun-
nalla on mahdollisuus jättää kaavasta muistutus.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaan on tehty seuraavia toimenpiteitä Tuu-
sulan lausunnon perusteella: osoitettu Tuusulanjoen varteen luonnonsuojelu-
alue ja poistettu logistiikka-aluevaraus tältä osin. Poistettu Annivaaran mäki-
alueen kohdalta virkistysaluevaraus ja osoitettu alue voimassa olevien maa-
kuntakaavojen mukaisesti taajamatoimintojen alueena. Siirretty Focuksen
logistiikka-alueen läpi kulkeva viheryhteystarve kulkemaan logistiikka-
alueen pohjoispuolitse. Tarkistettu Jokelan viheryhteystarvemerkintöjä pois-
tamalla radan yli/ali kulkeva yhteys pohjoisessa. Kehitetty uusi viherkehän
merkintätapa liitekartalle.

Tuusulan kunnan lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdo-
tuksesta

Uudenmaan liitto on tarkistanut 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusta kiitettä-
västi Tuusulan lausunnon mukaisesti. Tuusulan kunta haluaa kuitenkin huo-
mauttaa edelleen kahdesta asiasta.

Tuusulan kunta näkee, että Rykmentinpuiston alue tulee varata taajamatoi-
minnoille, vaikka taajamatoiminnot-teemaa ei ole käsitelty kokonaisuudes-
saan tässä vaihekaavassa. Varuskuntatoiminnot ovat poistuneet alueelta jo
miltei 10 vuotta sitten ja maakuntakaavan EP-merkintä on harhaanjohtava,
vaikkakin kaavamääräys sallii taajamatoimintojen sijoittumisen alueelle puo-
lustusvoimien toimintojen väistyttyä.

Tuusulan kunta pitää uusien asemanseutujen, kuten Ristikydön, kaavamää-
räystä sitovasta aseman rakentamispäätöksestä edelleen ongelmallisena. Rai-
deliikenteeseen tukeutuvan taajamatoimintojen alue on Ristikydössä varsin
laaja. Kunta näkee, että alueelle tulee voida mahdollistaa asemakaavojen
laadinta ja rakentaminen kunnan niin halutessaan jo ennen aseman sitovaa
toteuttamispäätöstä. Nykyisellään Ristikytö on harvaan rakennettua haja-
asutusaluetta, mutta lisäämällä esimerkiksi pientaloasutusta alueen laitamille
tai työpaikkatoimintoja radan läheisyyteen, voitaisiin osaltaan edesauttaa
aseman sijoittumista alueelle. Ennen asemapäätöstä toteutettava maankäyttö
tulisi olemaan luonteeltaan ja mittakaavaltaan sekä sijainniltaan sellaista, että
se voisi tukeutua Ainolan asemaan ja palveluihin. Tällainen maankäyttö olisi
mahdollista toteuttaa jo ennen Ristikydön asemaa. Ristikydön tulevan ase-
man lähiympäristö varattaisiin tiiviimmälle keskustatoimintojen mukaiselle
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rakentamiselle, joka toteutuisi vasta kun varmuus aseman rakentamisesta oli-
si olemassa.

Ristikydön alueelle laaditaan jo maankäytön yleissuunnitelmaa yhteistyöllä
Järvenpään, Keravan, ELY-keskuksen, HSL:n ja Liikenneviraston kanssa.
Tavoitteena on selvittää miten Ristikydön alueelle voitaisiin toteuttaa asumi-
sen ja työpaikkatoimintojen kortteleita ennen asemapäätöstä, jotta edellytyk-
siä asemapäätökselle myöhemmin olisi.

Lisätietoja: yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström, p. 040 314 3513

Liitteenä

– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, ote Tuusulan kaavakartasta
– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, ote kumottavien merkintöjen
kartasta
– Ote epävirallisesta maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta

Kaava-aineisto löytyy kokonaisuudessaan maakuntahallituksen pöytäkirjois-
ta:

Kaavaehdotus, kumottavat merkinnät, epävirallinen yhdistelmäkartta, mer-
kinnät ja määräykset, selostus, selostuksen liitekartat: (mhs 19.9.2016 § 117)

Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen tiivistelmät ja vastineet (mhs
22.8.2016 § 100).

Ehdotus
kp Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen val-

tuustolle, että valtuusto päättää

– antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta edellä
esitetyn lausunnon.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittö-
mästi kokouksessa.

Marko Kauppinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo
17.55.

_________
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Khall § 429/21.11.2016 Liitteenä

– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, ote Tuusulan kaavakartasta
– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, ote kumottavien merkintöjen
kartasta
– Ote epävirallisesta maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta

Kaava-aineisto löytyy kokonaisuudessaan maakuntahallituksen pöytäkirjois-
ta:

Kaavaehdotus, kumottavat merkinnät, epävirallinen yhdistelmäkartta, mer-
kinnät ja määräykset, selostus, selostuksen liitekartat: (mhs 19.9.2016 § 117)

Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen tiivistelmät ja vastineet (mhs
22.8.2016 § 100).

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta seu-
raavan muistutuksen:

Uudenmaan liitto on tarkistanut 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusta kiitettä-
västi Tuusulan lausunnon mukaisesti. Tuusulan kunta haluaa kuitenkin huo-
mauttaa edelleen kahdesta asiasta.

Tuusulan kunta näkee, että Rykmentinpuiston alue tulee varata taajamatoi-
minnoille, vaikka taajamatoiminnot-teemaa ei ole käsitelty kokonaisuudes-
saan tässä vaihekaavassa. Varuskuntatoiminnot ovat poistuneet alueelta jo
miltei 10 vuotta sitten ja maakuntakaavan EP-merkintä on harhaanjohtava,
vaikkakin kaavamääräys sallii taajamatoimintojen sijoittumisen alueelle puo-
lustusvoimien toimintojen väistyttyä.

Tuusulan kunta pitää uusien asemanseutujen, kuten Ristikydön, kaavamää-
räystä sitovasta aseman rakentamispäätöksestä edelleen ongelmallisena. Rai-
deliikenteeseen tukeutuvan taajamatoimintojen alue on Ristikydössä varsin
laaja. Kunta näkee, että alueelle tulee voida mahdollistaa asemakaavojen
laadinta ja rakentaminen kunnan niin halutessaan jo ennen aseman sitovaa
toteuttamispäätöstä. Nykyisellään Ristikytö on harvaan rakennettua haja-
asutusaluetta, mutta lisäämällä esimerkiksi pientaloasutusta alueen laitamille
tai työpaikkatoimintoja radan läheisyyteen, voitaisiin osaltaan edesauttaa
aseman sijoittumista alueelle. Ennen asemapäätöstä toteutettava maankäyttö
tulisi olemaan luonteeltaan ja mittakaavaltaan sekä sijainniltaan sellaista, että
se voisi tukeutua Ainolan asemaan ja palveluihin. Tällainen maankäyttö olisi
mahdollista toteuttaa jo ennen Ristikydön asemaa. Ristikydön tulevan ase-
man lähiympäristö varattaisiin tiiviimmälle keskustatoimintojen mukaiselle
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rakentamiselle, joka toteutuisi vasta kun varmuus aseman rakentamisesta oli-
si olemassa.

Ristikydön alueelle laaditaan jo maankäytön yleissuunnitelmaa yhteistyöllä
Järvenpään, Keravan, ELY-keskuksen, HSL:n ja Liikenneviraston kanssa.
Tavoitteena on selvittää miten Ristikydön alueelle voitaisiin toteuttaa asumi-
sen ja työpaikkatoimintojen kortteleita ennen asemapäätöstä, jotta edellytyk-
siä asemapäätökselle myöhemmin olisi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 118/7.12.2016 Liitteenä
– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, ote Tuusulan kaavakartasta
– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus, ote kumottavien merkintöjen
kartasta
– Ote epävirallisesta maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta

Liite nro 118

Muu aineisto löytyy maakuntahallituksen pöytäkirjoista 19.9.2016 § 117 ja
22.8.2016 § 100.

Ehdotus Valtuusto päättää

– antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta seu-
raavan muistutuksen:

Uudenmaan liitto on tarkistanut 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusta kiitettä-
västi Tuusulan lausunnon mukaisesti. Tuusulan kunta haluaa kuitenkin huo-
mauttaa edelleen kahdesta asiasta.

Tuusulan kunta näkee, että Rykmentinpuiston alue tulee varata taajamatoi-
minnoille, vaikka taajamatoiminnot-teemaa ei ole käsitelty kokonaisuudes-
saan tässä vaihekaavassa. Varuskuntatoiminnot ovat poistuneet alueelta jo
miltei 10 vuotta sitten ja maakuntakaavan EP-merkintä on harhaanjohtava,
vaikkakin kaavamääräys sallii taajamatoimintojen sijoittumisen alueelle puo-
lustusvoimien toimintojen väistyttyä.

Tuusulan kunta pitää uusien asemanseutujen, kuten Ristikydön, kaavamää-
räystä sitovasta aseman rakentamispäätöksestä edelleen ongelmallisena. Rai-
deliikenteeseen tukeutuvan taajamatoimintojen alue on Ristikydössä varsin
laaja. Kunta näkee, että alueelle tulee voida mahdollistaa asemakaavojen
laadinta ja rakentaminen kunnan niin halutessaan jo ennen aseman sitovaa
toteuttamispäätöstä. Nykyisellään Ristikytö on harvaan rakennettua haja-
asutusaluetta, mutta lisäämällä esimerkiksi pientaloasutusta alueen laitamille
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tai työpaikkatoimintoja radan läheisyyteen, voitaisiin osaltaan edesauttaa
aseman sijoittumista alueelle. Ennen asemapäätöstä toteutettava maankäyttö
tulisi olemaan luonteeltaan ja mittakaavaltaan sekä sijainniltaan sellaista, että
se voisi tukeutua Ainolan asemaan ja palveluihin. Tällainen maankäyttö olisi
mahdollista toteuttaa jo ennen Ristikydön asemaa. Ristikydön tulevan ase-
man lähiympäristö varattaisiin tiiviimmälle keskustatoimintojen mukaiselle
rakentamiselle, joka toteutuisi vasta kun varmuus aseman rakentamisesta oli-
si olemassa.

Ristikydön alueelle laaditaan jo maankäytön yleissuunnitelmaa yhteistyöllä
Järvenpään, Keravan, ELY-keskuksen, HSL:n ja Liikenneviraston kanssa.
Tavoitteena on selvittää miten Ristikydön alueelle voitaisiin toteuttaa asumi-
sen ja työpaikkatoimintojen kortteleita ennen asemapäätöstä, jotta edellytyk-
siä asemapäätökselle myöhemmin olisi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Uudenmaan liitto

tiedoksi
kuntakehitys
maankäyttö ja kaavoitus
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Dno KESH:507 /2015

119 § SUOMEN VALTIO / SENAATTI-KIINTEISTÖT, MÄÄRÄALOJEN JA
KIINTEISTÖJEN OSTAMINEN KUNNALLE, SIKOKALLIO,
RYKMENTINPUISTO

Kunnanhallitus § 191 26.03.2007
Kunnanhallitus § 215 02.04.2007
Kunnanhallitus § 245 16.04.2007
Kunnanvaltuusto § 53 16.04.2007
Kunnanhallitus § 528 28.11.2011
Valtuusto § 146 12.12.2011
Kunnanhallitus § 201 27.04.2015
Kunnanhallitus § 221 04.05.2015
Kunnanhallitus § 232 11.05.2015
Valtuusto § 59 11.05.2015
Kunnanhallitus § 432 21.11.2016
Kunnanhallitus § 447 28.11.2016

Khall § 191/26.3.2007 Tuusulan kunta on neuvotellut Suomen valtion kanssa Hyrylän käytöstä
poistuvan varuskunta-alueen ja siihen liittyvien harjoitusalueiden saamiseksi
kaavasuunnittelun ja rakentamisen piiriin. Alueiden osoittaminen asuntotuo-
tantoon olisi yksi toimenpide pääkaupunkiseudun asuntopulan poistamisessa
ja kohtuuhintaisen sekä laadukkaan asuntotuotannon turvaamisessa, johon
maan hallitus on vuoden 2006 budjetin laadinnan yhteydessä kuntia rohkais-
sut.

Neuvottelut alueiden hankkimisesta vuosina 2005–2006

Kunta on tehnyt valtiolle kaksi ostotarjousta. Ensimmäinen, 2,82 miljoonan
euron (n. 1,57 €/m²) tarjous, joka koski vain Metsähallituksen noin 180 ha
aluetta, tehtiin marraskuussa 2005. Kaupan toteutuminen oli Senaatti-
kiinteistöjen kanssa solmittavan maankäyttösopimuksen yksi edellytys. Met-
sähallituksen vastausta edelsi edustaja Rahkosen eduskuntakysely ja ministe-
ri Korkeaojan vastaus loka - marraskuussa 2005. Vastauksessaan Metsähalli-
tus ilmoitti, ettei alueen myynti Tuusulan kunnalle ole mahdollista tarjouk-
sessa ilmenevin ehdoin. Vastauksessa viitattiin paitsi eduskuntakyselyyn,
myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan 17.5.2005 tekemiin linjauksiin.

Neuvotteluissa valtio toi kantanaan edelleen esiin, että suora raakamaakaup-
pa ei tule kysymykseen, ja että alueen käyvän hinnan määrittelyn tulee pe-
rustua kaavoitukseen ja siihen liittyvään maankäyttösopimukseen.

Kunnan toisessa tarjouksessa helmikuussa 2006 Metsähallituksen alueen
yksikköhinta nostettiin 3,1 miljoonaan euroon (1,7 €/m²). Tarjous piti sisäl-
lään rakennetulle osalle Senaatti-kiinteistöjen hallinnoiman ja koko Kruu-
nuasunnot Oy:n hallinnoiman alueen kaavoitussopimuksen. Koko valtion
maalle tehdyn tarjouksen laskennallinen nykyarvo oli yli 3 €/m². Jatkoneu-
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votteluissa valtio edellytti noudatettavaksi rajoitettua sopimusperiaatetta
myös Metsähallituksen maiden osalta. Tarkempia yksikköhintoja tai esityk-
siä sopimuksen sisällöksi ei esitetty.

Neuvottelujen jatkuminen

Vuoden 2006 aikana jatkettiin neuvotteluja varuskunta-alueen käyttöönotta-
miseksi. Neuvottelujen etenemistä on hidastanut valtion käynnistämä sisäi-
nen omistajajärjestely, jonka tarkoituksena on ollut siirtää kaikki neuvottelu-
jen kohteena olevat alueet Senaatti-kiinteistöjen hallintaan.

Neuvottelutulokseksi on maaliskuussa 2007 päädytty nyt päätettävänä ole-
vaan yhteistyösopimusmalliin, joka koostuu kahdesta osasta:

– Noin 48 ha:n rakennetusta ns. kasarmialueesta, jonka kaavoi-
tuksesta tehtäisiin kaavoituksen käynnistämissopimus ja kaava-
työn edetessä maankäyttösopimus.

– Noin 145 ha:n raakamaa-alueesta, josta tehtäisiin kiinteistö-
kauppa hintaan 3,50 €/m². Kauppahinnan maksaminen jaksotet-
taisiin kolmelle vuodelle. Kauppahinta olisi koroton.

Suomen valtion käyttöön jäisi edelleen noin 50 ha alue. Koska tarkkaa ajan-
kohtaa alueen vapautumisesta rakentamistarkoituksiin ei ole tiedossa, sovi-
taan alueen jatkokäytöstä vasta sen jälkeen, kun valtio luopuu alueen nykyi-
sestä käytöstä. Valtion käyttöön jäävä alue otetaan kuitenkin mukaan yleis-
kaavalliseen tarkasteluun, missä alueen tuleva käyttö suunnitellaan yhdys-
kuntarakennetta palvelevaan käyttöön ottaen suunnittelussa huomioon alueen
sijainti ja alueen ominaispiirteet.

Maankäyttösopimuksen periaatteet

Senaatti-kiinteistöjen hallitsemalle ja jo rakennetulle alueelle pyritään tarvit-
tavat kaavat laatimaan niin, että nykyisten rakennusten kulttuuri- ja raken-
nushistoriallinen merkitys voidaan säilyttää tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kaavaprosessin aikana tutkitaan mahdollisuudet rakennusten käyttötarkoi-
tuksen muutoksiin ja mahdollisuudet palauttaa rakennukset tai osa niistä al-
kuperäiseen asumiskäyttöön.

Kaavoitustyössä lähtökohtana on laadukas, turvallinen ja toimiva ydinkes-
kustaan liittyvä toiminta- ja asuinympäristö. Sopimusalueen sijainnin ja pin-
ta-alan huomioonottaen osapuolet pitävät mahdollisena että alueelle voidaan
kaavoittaa hyvää kaavoitustapaa noudattaen nykyisen toteutetun
n.50.000 k-m² lisäksi uutta lisärakennusoikeutta vähintään 100.000 k-m².

Asemakaavatyön edetessä luonnosvaiheesta ehdotusvaiheeseen kunta ja
maanomistaja tekevät MRL 91 b §:n ja valtuuston vahvistamien maapoliittis-
ten periaatteiden mukaan neuvotellut maankäyttösopimukset. Yhdyskuntara-



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 7.12.2016 700

kentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena kunta saa 50 % lisära-
kennusoikeudesta 100.000 k-m² saakka, ja 100.000 k-m² ylittävältä raken-
nusoikeuden osalta kunta saa 60 % ja valtio 40 % lisärakennusoikeudesta.

Kaavoitukselle asettava tavoiteaikataulu määritellään kaavoituksen käynnis-
tämissopimuksessa. Samassa aikataulussa etenee myös kunnallistekninen
suunnittelu ja rakentaminen alkaa osapuolten hyväksymän aikataulun mukai-
sesti. Asuntorakentaminen sovitetaan kunnan asuntotuotanto-ohjelmaan.

Kiinteistökaupan periaatteet

Suomen valtio myy Tuusulan kunnalle liitekarttaan merkityt alueet Tuusulan
kunnan Hyrylän kylässä olevista ja liitteessä kuvatuista tiloista, joiden pinta-
ala on yhteensä noin 145 ha kauppahintaan 3,5 euroa/m². Kiinteistökaupan
kohteena oleva alue ja sen pinta-ala tarkentuu lopulliseen kauppakirjaan. Lii-
tekartalla yksi alue on osoitettu omistusoikeudeltaan epäselväksi, sillä Suo-
men valtiolla ei ole lainhuutoa ko. alueeseen. Lisäksi selvitykset ns. Korpi-
kylän kiinteistöjen ottamisesta mukaan kauppaan ovat vielä kesken. Edellä
esitetyistä seikoista riippuen kiinteistökaupan lopullinen pinta-ala on noin
144–150 ha.

Kauppahinta maksetaan kolmessa erässä. Maksuerät ovat korottomia. Mikäli
kauppakirjan mukaista kauppahintaa tai sen osaa ei ole maksettu sovittuun
eräpäivään mennessä maksetaan maksamatta olevalle kauppahinnalle tai sen
osalle korkolain mukainen viivästyskorko.

Maat luovutetaan kunnalle rasituksista vapaina ja asemakaavan mukaiseen
käyttötarkoitukseen soveltuvina. Kaupan tekohetkellä tiedossa olevan ja/tai
myöhemmin alueen rakentamisen yhteydessä havaitun pilaantuneen maape-
rän puhdistamiskustannuksista vastaa myyjä. Myyjä vapautuu puhdistamis-
velvoitteestaan sitä mukaa, kun aluetta on rakennettu.

Jatkotoimenpiteet

Yhteistyösopimuksen voimaantulon ehtona on, että kaikki sopimuksen osa-
alueet hyväksytään. Nyt hyväksyttävänä olevan yhteistyösopimuksen lisäksi
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi valmistellaan myöhemmin varsinainen
kiinteistökauppa sekä kaavoituksen edetessä ja alueiden vapautuessa tehtävä
maankäyttösopimus. Valtuustolle esitetään, että päätösvalta ns. kasarmialu-
een kaavoituksen käynnistämissopimuksen hyväksymisestä delegoidaan
kunnanhallitukselle.

Lisätiedot:  hallintojohtaja Matti J. Arola 040-314 3003
kiinteistöinsinööri Jussi Savela 040-314 2013
maankäyttöinsinööri Timo Laiho 040-314 3543
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Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaisen yhteis-
työsopimuksen

– oikeuttaa kunnanhallituksen allekirjoittamaan johtosäännön
mukaisesti liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaisen yh-
teistyösopimuksen sekä tekemään sopimukseen tarvittaessa vä-
häisiä tarkistuksia

– oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään maankäyttösopi-
musalueelle yhteistyösopimuksen mukaisesti tehtävän kaavoi-
tuksen käynnistämissopimuksen

– että yhteistyösopimuksen hyväksymisen jälkeen voidaan käyn-
nistää koko alueen jatkosuunnittelu.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun kunnanjohtaja muutti ehdotus-
taan lisäämällä ehdotuksen neljänneksi kohdaksi seuraavaa:

– puolustusvoimille toistaiseksi jäävän alueen hankinnasta ja
asemakaavatyön käynnistämisestä päätetään erikseen sitten kun
tiedetään alueen erityiskäytön päättymisestä.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– ottaa asian valtuuston esityslistalle

– jättää asian pöydälle ja antaa päätösehdotuksen valtuustolle
seuraavassa kokouksessa.

Matti J. Arola selosti asiaa kokouksessa.

__________

Khall § 215/2.4.2007

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
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– hyväksyä liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaisen yhteis-
työsopimuksen siten täsmennettynä, että puolustusvoimille
toistaiseksi jäävän alueen hankinnasta ja asemakaavatyön
käynnistämisestä päätetään erikseen sitten, kun tiedetään alu-
een erityiskäytön päättymisestä (sopimuksen 4. kohtaa täsmen-
netään tällä tavoin tai tehdään tämän sisältöinen lisäpöytäkirja
sopimuksen liitteeksi)

– oikeuttaa kunnanhallituksen allekirjoittamaan johtosäännön
mukaisesti liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaisen yh-
teistyösopimuksen sekä tekemään sopimukseen tarvittaessa vä-
häisiä tarkistuksia

– oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään maankäyttösopi-
musalueelle yhteistyösopimuksen mukaisesti tehtävän kaavoi-
tuksen käynnistämissopimuksen

– että yhteistyösopimuksen hyväksymisen jälkeen voidaan käyn-
nistää koko alueen jatkosuunnittelu.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun kunnanjohtaja muutti päätöseh-
dotuksensa seuraavaksi:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaisen yhteis–
yösopimuksen seuraavalla tavalla täsmennettynä:

3. Puolustusvoimien käyttöön jäävä harjoitusalue -kohdan kes-
kimmäinen kappale kuuluu seuraavasti:

"Tätä aluetta koskevista jatkotoimenpiteistä pää-
tetään sitten, kun tiedetään alueen erityiskäytön
päättymisestä"

– että jatkoneuvotteluissa lähtökohtana pidetään, että em. puolus-
tusvoimille toistaiseksi jäävä alue hankitaan kunnan omistuk-
seen raakamaana

– oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään maankäyttösopi-
musalueelle yhteistyösopimuksen mukaisesti tehtävän kaavoi-
tuksen käynnistämissopimuksen

– että yhteistyösopimuksen hyväksymisen jälkeen voidaan käyn-
nistää koko alueen jatkosuunnittelu.
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Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

_________

Khall § 245/16.4.2007 Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen on yhteistyösopimuksen osalta käyty
Senaatti-kiinteistöjen kanssa sopimusta tarkentavat neuvottelut.

Sopimusta on täsmennetty kunnanhallituksen päätöksen edellyttämällä taval-
la eli sopimuksen kohtaan 3 on kirjattu asiat siten kuin kunnanhallituksessa
on päätetty. Sama täsmennys on tehty myös kohtaan sopimuksen tavoite ja
tarkoitus.

Myyjäpuolen esityksestä on kohtaan 2 lisätty maininta ja menettelytavat
myytävällä alueella mahdollisesti olevista puolustusvoimain laitteista ja ra-
kennelmista, joista myyjällä ei nyt ole mitään tietoa.

Sopimuksessa on todettu, että osa myytävistä alueista on vielä Metsähalli-
tuksen hallinnassa. Kaupanteko on mahdollista vasta sitten, kun alueet ovat
siirtyneet Senaatti-kiinteistöjen hallintaan.

Sopimuksen voimaantulokohtaa on täsmennetty myyjän hyväksymisproses-
sin osalta sekä poistettu lausuma sopimusluonnoksen käsittelystä, jonka
kumpikin osapuoli on jo toteuttanut.

Allekirjoitettu sopimus on liitteenä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää tarkentaa valtuustolle tekemäänsä ehdotusta seuraa-

vasti ja ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä 12.04.2007 allekirjoitetun liitteenä olevan yhteistyö-
sopimuksen

– että jatkoneuvotteluissa lähtökohtana pidetään, että em. puolus-
tusvoimille toistaiseksi jäävä alue hankitaan kunnan omistuk-
seen raakamaana

– oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään maankäyttösopi-
musalueelle yhteistyösopimuksen mukaisesti tehtävän kaavoi-
tuksen käynnistämissopimuksen

– että yhteistyösopimuksen hyväksymisen jälkeen voidaan käyn-
nistää koko alueen jatkosuunnittelu.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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_________

Valt § 53/16.4.2007

Ehdotus Valtuusto päättää

– hyväksyä 12.04.2007 allekirjoitetun liitteenä olevan yhteistyö-
sopimuksen

– että jatkoneuvotteluissa lähtökohtana pidetään, että em. puolus-
tusvoimille toistaiseksi jäävä alue hankitaan kunnan omistuk-
seen raakamaana

– oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään maankäyttösopi-
musalueelle yhteistyösopimuksen mukaisesti tehtävän kaavoi-
tuksen käynnistämissopimuksen

– että yhteistyösopimuksen hyväksymisen jälkeen voidaan käyn-
nistää koko alueen jatkosuunnittelu.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Jaakko Torppa Eila Kojiman,
Eeva-Liisa Niemisen, Jukka Keräsen ja Pentti Kilpeläisen kannattamana esit-
ti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Eila Kojima esitti lisäksi,
että yhteistyöneuvottelupäätösesitykseen lisätään, että jatkoneuvotteluissa
lähtökohtana pidetään, että em. puolustusvoimille toistaiseksi jäävä alue
hankitaan kunnan omistukseen sen hetkisen raakamaan hinnalla ja päätös li-
sätään yhteistyösopimukseen.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen.

Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan asian
käsittelyä tässä kokouksessa kannattavat äänestävät "jaa" ja palautusesitystä
kannattavat äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyä tässä kokouksessa kannatti 35
valtuutettua ja palautusesitystä 11 valtuutettua viiden valtuutetun äänestäessä
tyhjää.

Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen käsitellä asian tässä kokouksessa.

Äänestysluettelo on liitteenä.

Käsittelyn jatkuessa Jaakko Torppa Veikko Seunan ja Eila Kojiman kannat-
tamana esitti, että päätösesityksessä oleva teksti "- oikeuttaa kunnanhallituk-
sen hyväksymään yhteistyösopimuksen mukaisesti tehtävän kaavoituksen
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käynnistämissopimuksen" muutetaan seuraavasti: "- edellyttää, että kunnan-
hallitus tuo maankäyttösopimusalueelle yhteistyösopimuksen mukaisesti teh-
tävän kaavoituksen käynnistämissopimuksen valtuuston hyväksyttäväksi."

Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti

– hyväksyä 12.04.2007 allekirjoitetun liitteenä olevan yhteistyö-
sopimuksen

– että jatkoneuvotteluissa lähtökohtana pidetään, että em. puolus-
tusvoimille toistaiseksi jäävä alue hankitaan kunnan omistuk-
seen raakamaana

– että yhteistyösopimuksen hyväksymisen jälkeen voidaan käyn-
nistää koko alueen jatkosuunnittelu

– että yhteistyösopimuksen mukainen kaavoituksen käynnistä-
missopimus tuodaan valtuuston päätettäväksi

– että tämä valtuuston päätös liitetään sopimuksen liitteeksi.

Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 19.40-20.20.

Martti Turtola tuli kokoukseen klo 18.55.

__________

Khall § 528/28.11.2011 Senaatti-kiinteistöt ja Tuusulan kunta ovat yhteistyössä laatineet rykmentin-
puiston osayleiskaavaa. Kaavoitus sekä muut osapuolten väliset Rykmentin-
puiston aluetta koskevat kehittämistoimet perustuvat 12.4.2007 allekirjoitet-
tuun sopimukseen ”Yhteistyösopimus alueiden luovutuksesta, kaavoituksen
käynnistämisen periaatteitta ja harjoituskäytöstä vapautuvan alueen kaavoit-
tamisesta”. Osapuolten kesken käydään säännöllisesti neuvotteluja alueen
suunnitteluun ja sopimuksiin liittyen. Neuvottelujen tuloksena osapuolet ovat
11.11.2011 allekirjoittaneet sopimuksen asemakaavoituksen käynnistämisek-
si. Lähtökohtana sopimuksessa on ollut 12.4.2007 allekirjoitettu yhteistyöso-
pimus. Muilta osin sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä on kunnan
normaalien sopimuskäytäntöjen mukainen.

Yhteistyösopimuksen mukainen, noin 145 hehtaarin suuruista aluetta koske-
va, kiinteistökauppa on toteutunut ja alue on siirtynyt Tuusulan kunnan
omistukseen. Noin 50 hehtaarin suuruisen Sikokallion alueesta käydään par-
haillaan neuvotteluja ja selvitetään mm. alueella sijaitsevia rakennelmia.
Alueen erityiskäytön päättymisajankohdasta ei ole vielä varmaa tietoa.

Kunnanvaltuusto on 16.4.2007 § 53 hyväksynyt edellä mainitun yhteistyöso-
pimuksen. Hyväksymisen yhteydessä valtuusto edellytti, että kaavoituksen
käynnistämissopimus tuodaan valtuuston päätettäväksi.
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Liitteenä
– sijaintikartta
– 11.11.2011 allekirjoitettu sopimus asemakaavoituksen käynnistämiseksi
– 12.4.2007 allekirjoitettu yhteistyösopimus

Lisätiedot: kiinteistöinsinööri Jukka Valjakka, p. 040 314 3543 ja maankäyt-
töinsinööri Kalervo Lankinen, p. 040 314 2013

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä liitteenä olevan, 11.11.2011 allekirjoitetun sopimuk-
sen asemakaavoituksen käynnistämiseksi Tuusulan kunnan ja
Senaatti–kiinteistöjen välillä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Hannu Haukkasalo ja Jukka Valjakka olivat asiantuntijoina kokouksessa.

__________

Valt § 146/12.12.2011

Ehdotus Valtuusto päättää

– hyväksyä liitteenä olevan, 11.11.2011 allekirjoitetun sopimuk-
sen asemakaavoituksen käynnistämiseksi Tuusulan kunnan ja
Senaatti-kiinteistöjen välillä.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun valtuutettu Tuija Reinikainen
esitti valtuustoryhmänsä puolesta seuraavan toivomusponnen:
”Tuusulan kunnan maapoliittisen ohjelman mukaisesti maankäyttösopimus-
ten tekemiseen liittyy raakamaakauppa. Esitämme, että ennen maankäyttöso-
pimuksen allekirjoittamista kunta neuvottelee Senaatti-kiinteistöjen kanssa
sen hallussa olevasta n. 50 ha raakamaa-alueen hankkimisesta kunnalle.”

Tämän jälkeen valtuutettu Ilkka Seppälä esitti usean valtuutetun puolesta
seuraavan toivomusponnen:
”Hyväksyessään sopimuksen asemakaavoituksen käynnistämisestä Tuusulan
kunnanvaltuusto edellyttää, että kyseisellä alueella sijaitsevan Ilmatorjunta-
museon maa-alue, joka nyt on Senaatti-kiinteistön omistuksessa hankitaan
kunnan omistukseen.
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Tällä menettelyllä turvataan Ilmatorjuntamuseon pysyminen Tuusulassa ny-
kyisellä paikallaan Rykmentinpuistossa.”

Päätös Valtuusto päätti

– hyväksyä liitteenä olevan, 11.11.2011 allekirjoitetun sopimuk-
sen asemakaavoituksen käynnistämiseksi Tuusulan kunnan ja
Senaatti-kiinteistöjen välillä.

– hyväksyä esitetyt toivomusponnet.

Merja Kuusisto tuli kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.20.

Jukka Valjakka selosti asiaa.

__________

Khall § 201/27.4.2015 Tuusulan valtuusto hyväksyi Rykmentinpuiston osayleiskaavan kokoukses-
saan 7.5.2012. Valtuuston päätöksen mukaisen osayleiskaava-alueen pinta-
ala on n. 480 ha, tavoitteellinen mitoitus n. 15 000 uutta asukasta ja koko-
naiskerrosala vaihtelee välillä 820 000 k-m²–1 060 000 k-m². Korkein Hal-
linto-oikeus kumosi päätöksellään 13.10.2014 kaavan itäosasta eräät A-2- ja
AP-varaukset lentomelun vuoksi. Muilta osin KHO pysytti osayleiskaavan
kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena.

Kuntakehityslautakunta päätti 22.1.2014 asettaa alueen ensimmäisen asema-
kaavaluonnoksen (Rykmentinpuisto) MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville.
Luonnoksen vaihtoehdon 1. kokonaiskerrosala on 560 500 k-m², josta maan-
käyttösopimusalueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä
n. 259 400 k-m².

Tuusulan kunta ja Senaatti-kiinteistöt ovat neuvotelleet aiesopimuksesta,
jolla sovitaan yhteistyösopimuksen 2007 kohdassa 1. mainitun nykyisen to-
teutetun k-m² -määrän ja kohdan 4. ”Maankäyttösopimusten periaatteet”
täsmentämisestä sekä periaatteista, joilla Rykmentinpuiston suunnittelu-, so-
pimus- ja toteutusvalmistelua jatketaan. Sopimuksessa on myös esitetty me-
nettely, joilla molemmat valtuuston kokouksessa 12.12.2011 hyväksytyt toi-
vomusponnet voidaan ottaa huomioon. Vaikka kyseessä on aiesopimus, siinä
määritellään varsin tarkoin osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia.

Sopimusalueen asemakaavoitus toteutuu useassa osassa ja kunkin asemakaa-
van yhteydessä tehdään ko. aluetta koskevat maankäyttösopimukset aieso-
pimuksessa esitetyillä periaatteilla. Osapuolet jatkavat yhteistyössä maan-
käyttösopimusalueen asemakaavaluonnosten jatkokehittämistä siten, että
Rykmentinpuistolle asetetut tavoitteet toteutuvat.

Aiesopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu ja osapuolet ovat
sen lainvoimaisesti hyväksyneet. Sopimus on voimassa siihen asti, kunnes
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osapuolten allekirjoittamat maankäyttösopimukset on lainvoimaisesti hyväk-
sytty ja koko maankäyttösopimusalue on asemakaavoitettu.

Aiesopimuksen sisältö käydään läpi kunnanhallituksen kokouksessa
4.5.2015.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– ottaa asian valtuuston 11.5.2015 pidettävän kokouksen esitys-
listalle

– tehdä ehdotuksensa valtuustolle 4.5.2015 pidettävässä kokouk-
sessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 221/4.5.2015 Tuusulan kunta ja Senaatti-kiinteistöt ovat 29.4.2015 allekirjoittaneet Ryk-
mentinpuiston aiesopimuksen. Sopimus on luonteeltaan ”raamisopimus”, jo-
hon on pyritty kattavasti sisällyttämään kunnan ja Senaatin välillä olevat
Rykmentinpuiston neuvottelukysymykset. Sopimuksella täsmennetään alu-
eella olevan nykyisen rakennusoikeuden määräksi 35 700 k-m² (n.50 000 k-
m² -> 35 700 k-m²). Sopimuksella Senaatti-kiinteistöjen omistukseen jää
Fincent ja sr -merkinnällä osoitettuja tontteja, mutta asunto- ja liikerakenta-
miseen tarkoitetut tontit kilpailutetaan yhdessä ja kunta saa sopimuskorvauk-
sen tontinmyyntitulosta. Tämä periaate poistaa kunnan ja Senaatti-
kiinteistöjen välisen kilpailun samoista asiakkaista ja varmistaa tonteille kul-
loisenkin markkinahinnan. IT-museoalueen ja Sikokallion kiinteistökaupat
valmistellaan aiesopimuksen periaatteiden mukaisesti. Muilta osin aiesopi-
muksen sisältöä on kuvattu kunnanhallituksen listatekstissä 27.4.2015.

Liitteenä on 29.4.2015 allekirjoitettu aiesopimus liitekarttoineen.

Lisätiedot: kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo p. 040 314 3020 ja pro-
jektipäällikkö Kalervo Lankinen p. 040 314 2013

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä Tuusulan kunnan ja Suomen valtion / Senaatti-
kiinteistöjen välillä 29.4.2015 allekirjoitetun Rykmentinpuiston
aiesopimuksen.

---
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Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen Päivö Kuusiston ja
Pasi Huuhtasen kannattamana esitti, että asia jätetään pöydälle.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– jättää asian pöydälle kunnanhallituksen 11.5.2015 klo 16.30
pidettävään kokoukseen.

Hannu Haukkasalo ja Kalervo Lankinen olivat asiantuntijoina kokouksessa.

__________

Khall § 232/11.5.2015 Liitteenä on 29.4.2015 allekirjoitettu aiesopimus liitekarttoineen.

Lisätiedot: kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo p. 040 314 3020 ja pro-
jektipäällikkö Kalervo Lankinen p. 040 314 2013

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä Tuusulan kunnan ja Suomen valtion / Senaatti-
kiinteistöjen välillä 29.4.2015 allekirjoitetun Rykmentinpuiston
aiesopimuksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 59/11.5.2015 Liitteenä on 29.4.2015 allekirjoitettu aiesopimus liitekarttoineen.

Ehdotus Valtuusto päättää

– hyväksyä Tuusulan kunnan ja Suomen valtion / Senaatti-
kiinteistöjen välillä 29.4.2015 allekirjoitetun Rykmentinpuiston
aiesopimuksen.

---

Jussi Salonen Pasi Huuhtasen ja Tuija Reinikaisen kannattamana esitti seu-
raavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään Tuusulan kunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen aiesopi-
muksen kunnanvaltuusto tyytyväisenä toteaa, että Rykmentinpuiston kehit-
täminen on tärkeä osa koko Hyrylän alueen kehittämistä. Tässä työssä Hyry-
län alueen tasapuolinen kehittäminen niin Rykmentinpuiston kuin myös ns.
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Hyrylän vanhan, nykyisen keskustan puolella koituu koko Tuusulan hyödyk-
si ja näin kasvattaa Tuusulan kunnan vetovoimaa.”

Päätös Valtuusto päätti

– hyväksyä Tuusulan kunnan ja Suomen valtion / Senaatti-
kiinteistöjen välillä 29.4.2015 allekirjoitetun Rykmentinpuiston
aiesopimuksen

– liittää päätökseen seuraavan ponnen:

Hyväksyessään Tuusulan kunnan ja Senaatti-kiinteistöjen väli-
sen aiesopimuksen kunnanvaltuusto tyytyväisenä toteaa, että
Rykmentinpuiston kehittäminen on tärkeä osa koko Hyrylän
alueen kehittämistä. Tässä työssä Hyrylän alueen tasapuolinen
kehittäminen niin Rykmentinpuiston kuin myös ns. Hyrylän
vanhan, nykyisen keskustan puolella koituu koko Tuusulan
hyödyksi ja näin kasvattaa Tuusulan kunnan vetovoimaa.

__________

Khall § 432/21.11.2016 Tuusulan kunta ja Suomen valtio/Senaatti-kiinteistöt ovat 29.4.2015 allekir-
joittaneet Rykmentinpuiston aiesopimuksen, jolla on sovittu mm. tulevista
kiinteistöjärjestelyistä osapuolten kesken.

Aiesopimuksen valmistumisen jälkeen osapuolet ovat neuvotelleet kiinteis-
tökaupasta, jonka kohteena on Sikokallion alue. Kauppa on jatkoa aiesopi-
mukselle.

Liitteenä sijaintikartta ja kohdekartta

Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen p. 040 314 4557

Ehdotus
kj Kunnanhallitus päättää

– ottaa asian valtuuston 7.12.2016 pidettävän kokouksen esitys-
listalle

– tehdä ehdotuksen valtuustolle 28.11.2016 pidettävässä ko-
kouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________
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Khall § 447/28.11.2016 Tuusulan kunta ja Suomen valtio / Senaatti-kiinteistöt ovat 29.4.2015 allekir-
joittaneet Rykmentinpuiston aiesopimuksen, jolla on sovittu mm. tulevista
kiinteistöjärjestelyistä osapuolten kesken.

Aiesopimuksen periaatteiden mukaisesti sopimusosapuolet ovat laatineet
kauppakirjan, jossa kunta ostaa nk. Sikokallion noin 57,84 ha:n suuruisen
alueen 3 012 655 euron kauppahinnalla ja kun Puolustusvoimien tarpeet alu-
eella ovat päättyneet. Aiesopimuksesta poiketen kaupasta jätettiin pois yksi
noin 0,9 ha suuruinen kiinteistö (858-405-30-5) ja joka ei sijainnut varsinai-
sen Sikokallion alueella. Kauppahinnasta vähennettiin tämän kiinteistön pin-
ta-alaa vastaava arvo. Myyjän saantoselvityksen valmistuttua voidaan kaup-
pa tehdä kauppahinnasta vähennetyllä hinnalla (47 345 euroa).

Omistus- ja hallintaoikeus alueisiin siirtyy kunnalle, kun ensimmäinen 20 %
kauppahinnasta on maksettu. Loppukauppahinta maksetaan korottomalla
maksuajalla kauppakirjan mukaisesti siten, että koko kauppahinta on makset-
tu 31.12.2021 mennessä.

Liitteenä on sijaintikartta, kauppakirjaluonnos ja 29.4.2015 allekirjoitettu
aiesopimus. Allekirjoitettu kauppakirja jaetaan pöydälle kunnanhallituksen
kokouksessa 28.11.2016.

Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen p. 040 314 4557

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä liitteenä olevan 28.11.2016 allekirjoitetun kauppakir-
jan koskien Suomen Valtion / Senaattikiinteistöjen omistamia
kiinteistöjä 858-401-5-46, 858-401-5-150, 858-401-5-152, 858-
401-5-153, 858-401-5-154, 858-401-5-155, 858-401-5-169,
858-401-5-194, 858-401-5-252, 858-401-5-290, 858-401-5-
292, 858-401-5-402, 858-402-6-0, 858-405-26-2, 858-405-26-
5, 858-405-31-1 sekä noin 36 169 m²:n suuruista määräalaa
kiinteistöstä 858-402-1-57 ja noin 63 587 m²:n suuruista mää-
räalaa kiinteistöstä 858-402-2-36, jolla luovutetaan kunnalle
yhteensä noin 57,84 ha:n suuruiset alueet 3 012 655 euron
kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa mainituin ehdoin

– tehdä kaupan ensimmäisen erän (602 531 e) ja toisen erän
(301 266 e) maksamiseen tarvittavan 903 797 euron suuruisen
määrärahalisäyksen maanhankintaan vuodelle 2017.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________
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Valt § 119/7.12.2016 Liite nro 119

Ehdotus Valtuusto päättää

– hyväksyä liitteenä olevan 28.11.2016 allekirjoitetun kauppakir-
jan koskien Suomen Valtion / Senaattikiinteistöjen omistamia
kiinteistöjä 858-401-5-46, 858-401-5-150, 858-401-5-152, 858-
401-5-153, 858-401-5-154, 858-401-5-155, 858-401-5-169,
858-401-5-194, 858-401-5-252, 858-401-5-290, 858-401-5-
292, 858-401-5-402, 858-402-6-0, 858-405-26-2, 858-405-26-
5, 858-405-31-1 sekä noin 36 169 m²:n suuruista määräalaa
kiinteistöstä 858-402-1-57 ja noin 63 587 m²:n suuruista mää-
räalaa kiinteistöstä 858-402-2-36, jolla luovutetaan kunnalle
yhteensä noin 57,84 ha:n suuruiset alueet 3 012 655 euron
kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa mainituin ehdoin

– tehdä kaupan ensimmäisen erän (602 531 e) ja toisen erän
(301 266 e) maksamiseen tarvittavan 903 797 euron suuruisen
määrärahalisäyksen maanhankintaan vuodelle 2017.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Suomen Valtio/ Senaattikiinteistöt Oy
maankäyttö/ Hämäläinen, Tennijärvi

tiedoksi
maankäyttö
kuntakehitys ja tekniikka
taloushallinto/ Perämäki, Muukkonen
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Dno KESH:19 /2015

120 § AULANKO AILA, ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA JA
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VAALI

Kunnanhallitus § 514 17.12.2012
Valtuusto § 8 28.1.2013
Kunnanhallitus § 281 17.06.2013
Valtuusto § 109 2.9.2013
Kunnanhallitus § 15 12.01.2015
Valtuusto § 14 26.01.2015
Kunnanhallitus § 80 09.02.2015
Valtuusto § 47 16.3.2015
Kunnanhallitus § 203 23.05.2016
Valtuusto § 69 06.06.2016
Kunnanhallitus § 295 05.09.2016
Valtuusto § 93 10.10.2016
Kunnanhallitus § 435 21.11.2016

Khall § 514/17.12.2012 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan johtosäännön 2 §:n mukaan valtuusto va-
litsee lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtai-
sen varajäsenen.

Kuntalain 36 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon,
ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kun-
nan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa ase-
massa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellai-
nen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Kuntalain 34 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavas-
sa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön; eikä
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4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen mää-
rän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-
arvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– valita kasvatus- ja koulutuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä
ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikau-
deksi 2013–2016

– valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 8/28.1.2013

Ehdotus Valtuusto päättää

– valita kasvatus- ja koulutuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä
ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikau-
deksi 2013–2016

– valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.

Päätös Valtuusto päätti

– valita kasvatus- ja koulutuslautakuntaan seuraavat yksitoista
(11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen
toimikaudeksi 2013–2016

Jäsen Varajäsen
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Ahonen Lea Aulanko Aila
Airikka Jerry Vainio Erkki
Alanko Matti Luode Toni
Avellan Monica Karhu Ulrika
Honkaniemi Seppo Noro Seppo
Hyypijev Ritva Ojala Sanna
Kinnunen Kari Rautio Sampsa
Manninen Laura Laitinen Sarianna
Nepponen Salme Seuna Soile
Tamminen Sami Ilkas Jani
Visuri Päivi Juntunen Asta

– nimetä

puheenjohtajaksi Laura Mannisen
varapuheenjohtajaksi Matti Alangon.

_________

Khall § 281/17.6.2013 Monica Avellanin varajäseneksi valittu Ulrika Karhu on pyytänyt eroa hen-
kilökohtaisista syistä.

Kuntalain 38.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö
on.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää Ulrika Karhulle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 109/2.9.2013

Ehdotus Valtuusto päättää

– myöntää Ulrika Karhulle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen tehtävästä



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 7.12.2016 716

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– myöntää Ulrika Karhulle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen tehtävästä

– valita Monica Avellanin varajäseneksi jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi Karin Åhmanin.

__________

Khall § 15/12.1.2015 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenet Salme Nepponen ja Sami Tammi-
nen ovat pyytäneet eroa lautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää Salme Nepposelle ja Sami Tammiselle eron kasvatus-
ja koulutuslautakunnan jäsenen tehtävistä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 14/26.1.2015

Ehdotus Valtuusto päättää

– myöntää Salme Nepposelle ja Sami Tammiselle eron kasvatus-
ja koulutuslautakunnan jäsenen tehtävistä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– myöntää Salme Nepposelle ja Sami Tammiselle eron kasvatus-
ja koulutuslautakunnan jäsenen tehtävistä

– valita Nepposen tilalle Ari Weckmanin ja Tammisen tilalle Sa-
rianna Laitisen sekä Laura Mannisen varajäseneksi Essi Piiroi-
sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

__________
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Khall § 80/9.2.2015 Ari Weckmanin varajäsen Soile Seuna on pyytänyt eroa henkilökohtaisista
syistä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää Soile Seunalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 47/16.3.2015

Ehdotus Valtuusto päättää

– myöntää Soile Seunalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– myöntää Soile Seunalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

– valita Seunan tilalle kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajä-
seneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Mirka Kovalaisen

_________

Khall § 203/23.5.2016 Ritva Hyypijevin varajäsen Sanna Ojala on pyytänyt eroa kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnasta henkilökohtaisista syistä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää Sanna Ojalalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä
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– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Valt § 69/6.6.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– myöntää Sanna Ojalalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– myöntää Sanna Ojalalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varajäsenen tehtävästä

– valita Ritva Hyypijevin varajäseneksi jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi Heli Uddin.

Puheenjohtaja ilmoitti klo 0.40, että kokous keskeytetään ja sitä jatketaan
13.6.2016 klo 19.

_________

Khall § 295/5.9.2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen Seppo Honkaniemi on muuttanut
Tuusulasta 1.6.2016, joten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa ko. luot-
tamustoimeen.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– todeta Seppo Honkaniemen jäsenyyden kasvatus- ja koulutus-
lautakunnassa päättyneeksi

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________
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Valt § 93/10.10.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– todeta Seppo Honkaniemen jäsenyyden kasvatus- ja koulutus-
lautakunnassa päättyneeksi

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti

– todeta Seppo Honkaniemen jäsenyyden kasvatus- ja koulutus-
lautakunnassa päättyneeksi

– valita hänen tilalleen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäse-
neksi Heikki Leinosen.

__________

Khall § 435/21.11.2016  Lea Ahosen varajäsen Aila Aulanko muuttaa Tuusulasta, mistä syystä hän on
pyytänyt eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää Aila Aulangolle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 120/7.12.2016

Ehdotus Valtuusto päättää

– myöntää Aila Aulangolle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös Valtuusto päätti
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– myöntää Aila Aulangolle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen tehtävästä

– valita Lea Ahosen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Merja Karkkosen.

ote
Aulanko Aila
Karkkonen Merja
Ahonen Lea
kasvatus- ja sivistystoimi
henkilöstöasiantuntija
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Dno KESH:864 /2016

121 § HEIKKILÄ EEVA, ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA JA
KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENEN VAALI

Kunnanhallitus § 512 17.12.2012
Valtuusto § 6 28.1.2013
Kunnanhallitus § 436 21.11.2016

Khall § 512/17.12.2012 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen
kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdolli-
suuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita
asettaneita äänestäjäryhmiä.

Lokakuun 28. päivänä 2012 toimitetuissa kunnallisvaaleissa esiintyivät seu-
raavat äänestäjäryhmät:

1. Suomen Kommunistinen Puolue r.p.
2. Suomen Työväenpuolue STP r.p.
3. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Par-
ti r.p.
4. Vasemmistoliitto r.p.
5. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD)
r.p.
6. Vihreä liitto r.p.
7. Kansallinen Kokoomus r.p.
8. Perussuomalaiset r.p.
9. Suomen Keskusta r.p./Centern i Finland r.p.
10. Svenska Folkpartiet i Finland r.p.
11. Tuusulan vapaa vasemmisto yhteislista
12. Tuusulan puolesta yhteislista

Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashake-
muksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei
voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Käytännössä työskentelyeste voi tulla ajankohtaiseksi vasta seuraavissa kun-
nallisvaaleissa vuoden 2015 syksyllä.

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-
arvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011
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Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- valita toimikaudeksi 2013-2016 keskusvaalilautakuntaan viisi
(5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he
tulevat varsinaisten jäsenten sijaan

- valita varsinaista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 6/28.1.2013

Ehdotus Valtuusto päättää

- valita toimikaudeksi 2013-2016 keskusvaalilautakuntaan viisi
(5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he
tulevat varsinaisten jäsenten sijaan

- valita varsinaista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.

Päätös Valtuusto päätti

- valita toimikaudeksi 2013-2016 keskusvaalilautakuntaan seu-
raavat viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä siinä järjestykses-
sä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan

Jäsen

Heikkilä Eeva
Luhtala Elsi
Manninen Markku
Ollila Erja
Pirttinen Matti

Varajäsen

1. Seppälä Ilkka
2. Sonkkanen Leila
3. Malinen Laila
4. Wikström Göran
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5. Porspakka Jori

- nimetä

puheenjohtajaksi Markku Mannisen
varapuheenjohtajaksi Matti Pirttisen.

__________

Khall § 436/21.11.2016  Eeva Heikkilä on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ter-
veydellisistä syistä.

Kuntalain 38.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö
on.

Valintaa suoritettaessa on syytä ottaa huomioon, että keskusvaalilautakunnan
jäsen tai varajäsen, joka on keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokasha-
kemuksen mukaan asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ei
voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn ko. vaaleissa. Keskus-
vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka on puo-
lueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies.

Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa mitä hallintolain 27–30
§:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että keskusvaalilautakun-
nan jäsen, jonka läheinen (puoliso, lapsi jne.) on ehdokkaana kuntavaaleissa,
on esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen läheisensä
osalta sekä ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tulok-
sen vahvistamiseen.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää Eeva Heikkilälle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen
tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________
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Valt § 121/7.12.2016

Ehdotus  Valtuusto päättää

– myöntää Eeva Heikkilälle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen
tehtävästä

– suorittaa täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös Valtuusto päätti

– myöntää Eeva Heikkilälle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen
tehtävästä

– valita Heikkilän tilalle keskusvaalilautakunnan jäseneksi jäljel-
lä olevaksi toimikaudeksi Eija Lehtiniemen.

ote
Heikkilä Eeva
Lehtiniemi Eija
kunnansihteeri
henkilöstöasiantuntija
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Dno KESH:791 /2016

122 § RYKMENTINPUISTON LASKENNALLISEN TASEYKSIKÖN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus § 385 31.10.2016

Khall § 385/31.10.2016 Toiminta ja rajaus

Rykmentinpuiston laskennallinen taseyksikkö perustetaan tukemaan
Rykmentinpuiston kehittämistavoitteiden saavuttamista sekä talouden
seurannan läpinäkyvyyttä. Laskennallisen taseyksikön avulla Rykmentin-
puiston alue pysytetään kunnan kirjanpidossa, mutta raportoinnissa sille voi-
daan erottaa oma tase ja rahoituslaskelma, mikä helpottaa Rykmentinpuiston
talouden suunnittelua ja seurantaa.

Laskennallisen taseyksikön tase muodostuu kunnan omistamista Rykmentin-
puiston alueen maa-alueista ja tonteista. Taseyksikön varoihin ei lasketa mu-
kaan alueella olevia rakennuksia. Taseyksikön tulot muodostuvat kartalla ra-
jatulta Rykmentinpuiston alueelta saatavista kunnan luovuttamien kiinteistö-
jen myyntituloista, sopimuskorvauksista ja maanvuokrasopimustuloista. Ta-
seyksikön menot muodostuvat Rykmentinpuiston tulosyksikön henkilöstö-,
asiantuntija-, markkinointi- ja muista yksikön kuluista, maanhankinnasta se-
kä muiden yksiköiden Rykmentinpuistolle tekemästä työstä ja hankkimista
palveluista (suunnittelu, rakennuttaminen ymv.)

Vuoden 2015 lopussa tehdyn arvion perusteella asemakaava-alueen luonnos-
alueen (Rykmentinpuiston 1-vaihe) arvioidut infrastruktuurin rakentamisen
kustannukset ovat yhteensä n. 67 milj. euroa. Asemakaava-alueentonttien
myyntitulojen, sopimustuottojen ja muiden tulojen (sis. mm. ARA-
investointiavustus, vesiliittymämaksut ja asuntomessujen tulot) kunnan
osuus on arviolta yhteensä n. 124 milj. euroa.

Asemakaavaluonnosalue Osayleiskaava-alue
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Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet

Rykmentinpuiston aluetta kehitetään asumisen, vapaa-ajan ja taiteen moni-
puolisena keskittymänä sekä puutarhamaisena asuinalueena. Alueelle tulee
tiivis keskusta, vehmas keskuspuisto ja kyläkaupunkimaiset asuinalueet.
Alueelle on tulossa myös työpaikkatoimintoja itäisen ohikulkutien varteen.

Taseyksikön tärkeimmät kehittämiskohteet 2017

– Rykmentinpuiston keskuksen kehittäminen hankkeineen ja
asemakaava hyväksyminen

– Asuntomessut 2020
– Energiaratkaisun sekä siihen liittyviä osahankkeiden edistämi-

nen
– Alueen infrasuunnittelun ja toteutuksen jatkaminen
– Maankäyttö- sekä muiden maankäytöllisten sopimusten valmis-

teleminen
– Ohjelmajohtamismallin jalkauttaminen
– Osaprojektien edistäminen (taide yms.)

Pidemmän aikavälin tavoitteet

– Asuntomessujen laadukas toteutus 2020
– Kaupunkirakenteen vahvistaminen kestävän kehityksen peri-

aatteiden mukaisesti huomioiden alueen vetovoimatekijät

Tarkempi kuvaus tulosyksikön tavoitteista löytyy osana talousarvioesitystä.
Lisäksi em. asioita tullaan määrittelemään osana ohjelmatyövalmistelua,
jonka tuotos tuodaan erikseen päätöksentekoon.

Laskennallisen taseyksikön toimesta ei rahoiteta yleisten alueiden ja ra-
kennusten ylläpitoa. Samoin kunnan omistamien yleisten rakennusten pe-
ruskorjausten ja -parannusten sekä laajennusten kuten myös uusien yleisten
rakennusten hankkeet kustannetaan normaalilla hankerahoituksella kunnan
taloussuunnitelman puitteissa.

Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala esittää Rykmentinpuiston las-
kennallisen taseyksikön perustamista, siten että se säilyy kuntakehityksen
tulosalueella. Laskennallisella taseyksiköllä ei ole omia rahatilejä. Perustet-
tavan taseyksikön taseen muodostavat kunnan omistamat Rykmentinpuiston
maa-alueet ja tontit. Taseyksikön varoihin ei lasketa mukaan alueella olevia
rakennuksia. Eriyttämisessä esitetään noudatettavaksi seuraavia periaatteita:

Talousarvio ja laskennallinen eriyttäminen
Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan menoja varten osoitetaan talousar-
viossa määrärahat ja tuloja varten tuloarviot talousarvion käyttötalous- ja in-
vestointiosiin.
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Investoinnit ja laskennallinen eriyttäminen
Laskennallisesti eriytetyssä liiketoiminnassa investoinnit rahoitetaan talous-
arvion määrärahoin.

Korko
Tuusulan kunta ei peri jäännöspääoman tai vieraan pääoman korkoa.

Rykmentinpuiston laskennallinen taseyksikkö esitetään perustettavaksi ta-
lousarviovuoden 2017 alusta. Taseyksikön avaava tase muodostetaan vuoden
2016 tilinpäätöstietojen pohjalta. Taseyksikölle on muodostettu vuoden 2015
tilinpäätöstietojen perusteella alustava avaava tase (Liite 1).

Lisätiedot:
Kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen, p. 040 314 3501
Ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä, p. 040 314 3017

Liitteenä vuoden 2015 tilinpäätöstietojen perusteella alustava avaava tase.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä Rykmentinpuiston laskennallisen taseyksikön perus-
tamisen esitetyn mukaisesti

– valtuuttaa kuntakehityksen ja tekniikan toimialan valmistele-
maan asiaa siten, että Rykmentinpuiston laskennallisen taseyk-
sikön toiminta voi alkaa 1.1.2017.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Valt § 122/7.12.2016 Liite nro 122

Ehdotus Valtuusto päättää

– hyväksyä Rykmentinpuiston laskennallisen taseyksikön perus-
tamisen esitetyn mukaisesti

– valtuuttaa kuntakehityksen ja tekniikan toimialan valmistele-
maan asiaa siten, että Rykmentinpuiston laskennallisen taseyk-
sikön toiminta voi alkaa 1.1.2017.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
ote
kuntakehitys ja tekniikka / Härkönen Marko, Sipilä Tuomo
taloushallinto
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Dno KESH:465 /2016

123 § TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017–2021

Kunnanhallitus § 383 31.10.2016
Kunnanhallitus § 398 2.11.2016
Kunnanhallitus § 407 14.11.2016

Khall § 383/31.10.2016  Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet. Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen
vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kun-
nan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten
tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan miten ra-
hoitustarve katetaan.

Voimassaolevan kuntastrategian keskeisenä lähtökohtana on, että kunnan
palvelujen taso määritellään sellaiseksi, että palvelut voidaan rahoittaa tuloil-
la ja että Tuusulan taloutta hoidetaan kestävällä pohjalla.

Verotulot

Kunnallisveroprosentti on taloussuunnitelmakaudella 19,50 %. Kunta seuraa
alueen kuntien verojen ja maksujen tasoa ja tavoitteena on pitää Tuusula ve-
tovoimaisena uusille asukkaille.

Kunnan verotulot alenevat vuonna 2017 maan hallituksen kilpailukykysopi-
muksen (Kiky-sopimus) kerrannaisvaikutusten vuoksi. Verotuloja ennuste-
taan kertyvän vuonna 2017 yhteensä noin 174,3 milj. euroa. Verotulojen en-
nustetaan kokonaisuutena supistuvan 0,3 % vuoden 2016 ennusteeseen (osa-
vuosikatsaus 2/2016) nähden. Kunnallisverotulojen vähennykseksi arvioi-
daan 2,3 milj. euroa. Kunnallisveron menetyksiä tasapainottavat valtion-
osuuksien muutokset sekä Kilpailukykysopimuksen kuntatalouden menoja
pienentävät vaikutukset. Kunnallisveron osuus kunnan verotuloista on arvi-
olta 90,5 % vuonna 2017 (vuonna 2016: 91,8 %).

Yhteisöveron osalta ei tällä hetkellä ole tiedossa vireillä olevia lakimuutok-
sia, jotka vaikuttaisivat tulevina vuosina merkittävästi yhteisöverokertymään.
Yhteisöverokertymän kehitys on pitkälti sidoksissa Tuusulassa toimivien yri-
tysten tuloskehitykseen sekä yritysten määrän kehittymiseen.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuvat vuodelle 2017. Muutokset
on osittain jo vahvistettu Lailla kiinteistöverolain muuttamisesta, joka on tul-
lut voimaan 3.11.2015. Hallitus päätti kuitenkin syksyn 2016 budjettiriihessä
lisämuutoksista kiinteistöverotukseen. Tältä osin hallituksen esitys käsitel-
lään eduskunnassa lokakuussa 2016 ja vahvistetaan näillä näkymin marras-
kuun alussa ennen kuin kuntien on ilmoitettava veroprosenttinsa Verohallin-
nolle.
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Kiinteistöverolain 30.10.2015 vahvistetut muutokset korottavat yleisen ja
vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien ala- ja
ylärajoja verovuodelle 2017. Lisäksi uudessa hallituksen esityksessä, joka on
tulossa myös voimaan verovuodelle 2017, esitetään lisäkorotuksia yleisen ja
vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttien alarajoihin.

Nämä alarajojen mukaiset vähimmäiskorotukset on otettu huomioon kunnan
vuoden 2017 verotuloarviossa ja kiinteistöveroprosentteja esitetään korotet-
tavan kiinteistöverolain sallimien uusien alarajojen mukaisille tasoille. Muita
korotuksia ei esitetä tehtäväksi. Yhteensä Tuusulan kiinteistöverotulojen ar-
vioidaan kasvavan vuonna 2017 noin 1,4 milj. euroa.
Tuusulan verotuksen tasoa tarkastellaan suunnitelmakauden aikana, erityi-
sesti ennakoiden sote- ja maakuntauudistuksen taloudellisia vaikutuksia.

Toimintatulot ja myyntivoitot

Tuusulan toimintatuotot ovat ensi vuoden talousarviossa yhteensä 65,4 milj.
euroa (vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien 71,9 milj. euroa). Toimintatulot
kokonaisuutena kasvavat 0,1 milj. euroa kuluvan vuoden ennusteeseen näh-
den. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennakoidaan kasvavan 2,2 milj. eu-
rolla 8,4 milj. euroon.

Taloussuunnitelman tasapainotus ja menokehitys

Vuoden 2016 tilinpäätösennusteessa (osavuosikatsaus 2/2016) ennakoidaan
6,2 milj. euron alijäämää (ml. vesihuoltoliikelaitos 5,5 milj. euroa). Toimin-
tamenojen arvioidaan kasvavan 3,0 % vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden.
Vuosikatteen ennakoidaan painuvan alle vuoden 2015 tason. Epävarmana
jatkunut taloudellinen ympäristö, heikko työllisyystilanne, vaisu verotuloke-
hitys sekä sosiaali- ja terveystoimen asiakasmäärien budjetoitua suurempi
kasvu ovat heikentäneet Tuusulan taloutta.

Vuoden 2017 toimintakatteen kasvuksi on budjetoitu 0,2 % (vähennys 2016
ennusteeseen 1,0 %) ja tulevina taloussuunnitteluvuosina keskimäärin noin
1,0 %. Toimintamenojen kasvuksi on budjetoitu 0,6 % (vähennys 2016 en-
nusteeseen 0,7 %) ja tulevina vuosina keskimäärin noin 1,0 %. Vuoden 2017
toimintamenojen supistumista selittävät osaltaan toimeentulotuen siirto Ke-
lalle 1.1.2017 sekä kotitalousjätteen keräämisen ulkoistaminen Kiertokapula
Oy:lle.

Kunnan lähivuosien toimintamenoissa ei ole juurikaan kasvuvaraa; Tuusulan
tulee varautua sopeuttamaan kunnan toiminnot sote- ja maakuntauudistuksen
myötä puolittuvaan tulopohjaan.  Keskiössä ovat tuottavuuden parantaminen
sekä kiinteistöomaisuuden tehokkaampi hyödyntäminen; palvelurakenteita
kevennetään ja kunnan palveluita järjestetään yhä enemmän digitaalisia rat-
kaisuja hyödyntäen. Kunnan elinvoimaisuutta ja taloutta tukevat aktiivinen
elinkeinopolitiikka sekä asunto- ja yritystonttitarjonnan tarjonnan lisäämi-
nen, erityisesti Etelä-Tuusulan alueella.
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Investoinnit ja rahoitus

Kunnan kokonaisinvestoinnit nousevat vuonna 2017 noin 31,6 milj. euroon
ja vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien 35,4 milj. euroon. Kunnassa on me-
neillään merkittäviä koulujen perusparannus- ja laajennushankkeita, raken-
nusinvestointien määrä asettuu vuonna 2017 noin 17 milj. euroon. Suurimpia
rakennushankkeita ovat Kellokosken ja koulun laajennus sekä Hyökkälän
koulun peruskorjaus.

Infrahankkeisiin (tiet, liikenneväylät, puistot yms.) investoidaan noin 7,6
milj. euroa sekä vesi- ja viemäriverkostoon noin 3,8 milj. euroa. Lähivuosina
infrainvestointien määrää lisää Rykmentinpuiston alueen rakentamisen
käynnistyminen. Vuonna 2017 Rykmentinpuiston investoinnit kohoavat yli 6
milj. euroon.

Kunnan investoinneista pystytään kattamaan tulorahoituksella ainoastaan
vajaa kolmannes. Kunnan korollisten velkojen ennakoidaan kohoavan vuo-
den 2017 loppuun mennessä 104,4 milj. euroon. Velan määrä kohoaisi 2 671
euroon/asukas. Tavoitteena on hidastaa kunnan velkaantumista suunnitelma-
kaudella niin, että kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen yhteenlaskettu laina-
määrä ei ylitä 150 milj. euroa vuoden 2021 lopussa.

Talousarviovuoden 2017 alijäämä, yhteensä n. 3,7 milj. euroa (ml. vesihuol-
toliikelaitos 3,3 milj. euroa), katetaan taseeseen kertyneillä ylijäämillä, joita
oli 46,3 milj. euroa vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja arviolta noin 41 milj. eu-
roa vuodelta 2016 laadittavassa tilinpäätöksessä.

Lisätiedot: Markku Vehmas, puh. 040 314 3060.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– tehdä valtuustolle ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi sekä
vuosien 2017–2021 taloussuunnitelmaksi.

---

Kunnanjohtaja ja talousjohtaja kävivät läpi talousarvion laadinnan lähtökoh-
tia ja talousperusteita. Vs. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, sosiaali- ja ter-
veystoimenjohtaja ja kuntakehitysjohtaja esittelivät talousarvioesitystä toi-
mialojensa osalta ja kunnanjohtaja yleisjohdon ja konsernipalvelujen osalta.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– jättää asian pöydälle 2.11.2016 klo 9.00 pidettävään kokouk-
seen, jolloin talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen käsit-
telyä jatketaan.
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Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 9.55–10.05, 11.15–11.30, 12–12.40,
13.55–14.10, 15.20–15.30 ja 16.05–16.15.

__________

Khall § 398/2.11.2016

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– jatkaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyä

– tehdä valtuustolle ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi sekä
vuosien 2017–2021 taloussuunnitelmaksi

---

Asuntotoimenpäällikkö esitteli asuntorakentamista ja henkilöstöjohtaja hen-
kilöstötavoitteita ja henkilöstömuutoksia.

Kunnanhallitus kävi läpi ehdotuksen v. 2017 talousarvioksi ja taloussuunni-
telmaksi 2017–2021 ja päätti seuraavista muutoksista:

Yleisjohto ja konsernipalvelut, hallinto
– kohdasta tunnuslukuja, Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

poistettiin 3. kappaleen viimeinen lause ”Sihteeripalveluja ei ole ollut
käytettävissä 10 kuukauden aikana vuonna 2015 ja mikä on myös vaikut-
tanut asiakastapaamisten määrään.”

Kasvatus- ja sivistystoimi
– kohdan riskiarvio toiseksi viimeinen kappale muutettiin muotoon ”Urhei-

lukeskuksen kävijämäärät lisääntyvät uuden salibandyhallin rakentami-
sen johdosta. Alueen paikoitus- ja liikennejärjestelyjen muutoksien toteu-
tus oli aikataulutettu vuodelle 2016, mutta hanke viivästyi vuodella. Täs-
tä syystä kevyen liikenteen ja autoliikenteen turvallisuusriskit kasvavat.”

Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala, kuntasuunnittelu
– kohdan palvelussuunnitelman painopisteet vuosille 2017–2021 ja keskei-

set muutokset toiminnassa, kaavoitus loppuun lisättiin Pasi Huuhtasen
esityksestä ”Yleiskaavan ja osayleiskaavan tulee noudattaa maa-
kuntakaavaa alisteisena.”

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivaltuudet vuonna
2017
– kohdan 8. maksuvalmiusluoton ottaminen ja kassavarojen sijoittaminen

3. kappaleen 1. lause muutettiin seuraavaksi: ”Valtuusto antaa kunnan-
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hallitukselle oikeuden ottaa uutta pitkäaikaista lainaa enintään 20 milj.
euroa.”

Lisäksi kohta tilivelvolliset päätettiin päivittää.

Kunnanhallitus päätti jättää pöydälle seuraavat kohdat:

– Tuusulan kuntastrategia
– kuntastrategia 2013–2017
– kuntastrategian päämäärät
– vuoden 2017 tavoitteet, toimenpiteet ja toteutusohjelmat
– sisäinen valvonta ja riskienhallinta

– Keskeisiä muutoksia kuntalaisten palvelussa ja palvelutuotannossa

– Yleisjohto ja konsernipalvelut
– talous- ja tietohallinto

– Sosiaali- ja terveystoimi
– keskeiset muutokset toiminnassa
– terveyspalvelut, tunnusluvut (myös vuosilta 2013 ja 2014)
– sairaalapalvelut, tunnusluvut (YLE-päivystyskäynnit ja Akuutti

kotihoito)

– Kasvatus- ja sivistystoimi
– strategian toteuttaminen
– perustelut investoinneille
– kulttuuripalvelut, tavoitteet
– nuorisopalvelut, palvelusuunnitelman painopisteet vuosille

2017–2021 ja keskeiset muutokset toiminnassa

– Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala
– strategian toteuttaminen
– kuntakehityslautakunta, toiminta-ajatus
– kuntakehitys, tavoitteet vuodelle 2017
– yhdyskuntatekniikka

Pöydälle jätettiin myös

– henkilöstösuunnitelma ja investoinnit kokonaisuudessaan
– tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2021 ta-
loussuunnitelman ja vuoden 2017 talous-arvion täytäntöönpa-
nosäännön ja kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoi-
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den toimivaltuudet vuonna 2017 lukuun ottamatta edellä mai-
nittuja pöydälle jääneitä kohtia

–  jatkaa asian käsittelyä 14.11.2016 klo 16

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 10.10–10.20, 11.30–12.10, 13.35–
13.55 ja 16.05–16.25. Arto Lindberg oli poissa kokouksesta käsiteltäessä
kohtaa tytäryhtiöt.

__________

Khall § 407/14.11.2016

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– jatkaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyä

– hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien
2017–2021 taloussuunnitelman perusteluasiakirjoineen sekä
vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosäännön ja kunnan-
hallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivaltuudet
vuonna 2017

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2021 ta-
loussuunnitelman perusteluasiakirjoineen

– hyväksyä vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosäännön ja
kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimival-
tuudet vuonna 2017

– päivittää em. talousarvion ja taloussuunnitelman uuden organi-
saation mukaiseksi sen jälkeen, kun 1.6.2017 voimaan tuleva
hallintosääntö/hallintomalli on hyväksytty

---

Kunnanhallitus kävi läpi talousarvioesityksen siltä osin kuin asia oli jätetty
pöydälle ja teki seuraavat päätökset:

Tuusulan kuntastrategia, vuositavoitteet, toimenpiteet ja toteutusohjelmat
2017

Kohdan 1.3 kolmas kappale muutettiin seuraavaksi:
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Hidastamme kunnan velkaantumistahtia salkuttamalla kiinteistöt ja priori-
soimalla kunnan investoinnit, realisoimalla kunnan kiinteistöjä. Varmistam-
me Rykmentinpuiston toteutuksen hakemalla erilaisia toteutustapoja.

Kohdan 1.4 viimeiseksi kappaleeksi lisättiin ”Tuusula siirtyy uuteen johta-
misjärjestelmään eli pormestarijärjestelmään ja uuteen lautakunta- ja toimie-
linrakenteeseen 1.6.2017 alkaen valtuuston 6.6.2016 tekemän päätöksen mu-
kaisesti.”

Kohdaksi 2.2 lisättiin seuraavaa:

Tuusulanjärvi vetovoiman rakentajana

Edistämme maakuntajärvemme Tuusulanjärven sekä Tuusulanjoen virkis-
tyskäyttöä, sen saavutettavuutta ja roolia vetovoiman rakentamisessa Tuusu-
lanjärven kulttuuriyhteisöineen. Teemme päätöksen Tuusulan-järven uima-
rannasta sekä Tuusulanjärven rantareiteistä järven eteläosassa Natura–
alueella ja Tuusulan kirkon–Tuuskodon alueella.

Pasi Huuhtanen esitti, että kohdassa 2.3 lauseesta ”Hyväksymme Rykmen-
tinpuisto I asemakaavan sisältäen mm. HYPA-keskuksen ohella useita
asuinkerrostalojen kortteleita ja korttelin liikekeskukselle sekä Monion ra-
kentamisen mahdollistavan asemakaavan” poistetaan lauseen loppuosa eli
”Monion rakentamisen mahdollistavan asemakaavan”. Lisäksi Huuhtanen
esitti poistettavaksi kohdat ”Teemme Monion investointi- ja toteutuspäätök-
sen” ja ”Teemme Taidekampuksen investointi- ja toteutuspäätöksen.”

Huuhtasen esitys raukesi kannattamattomana. Huuhtanen ilmoitti päätöksestä
eriävän mielipiteen.

Kohdasta 2.3 poistettiin viimeinen kohta eli ”Viemme käytäntöön vuonna
2016 päätetyn Rykmentin-puiston toteutus- ja rahoitusmallin.”

Kohdaksi 2.11 lisättiin seuraavaa:

Laadimme Tuusulaan taideohjelman, joka toimii kunnan vetovoiman raken-
tajana alueiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa

– Rykmentinpuistoon laaditaan prosenttiperiaatteen mukainen taideohjelma
– Tuusulan muille alueille laaditaan taideohjelma

Kohtaan 3.3 tehtiin seuraava lisäys:

– Otamme käyttöön sähköisen vuorovaikutuksen ja työntekemisen alustat,
jotka mahdollistavat viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja
muiden osallisten yhteistyön.
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Kohdan 3.4 toinen kohta muutettiin seuraavaksi:

– Otamme käyttöön uuden asianhallinnanjärjestelmän ja siirrymme sähköi-
siin materiaaleihin luottamus-elimissä.

Kohdaksi 3.7 lisättiin seuraavaa:

Otamme käyttöön kokeilutoiminnan

– Tuemme toimialarajat ylittävien ketterien kokeilujen ja projektien toteu-
tusta

– Otamme käyttöön kokeilutoiminnan ketterine kokeiluineen kunnan vi-
ranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten sekä sidosryhmien
kesken.

Kohdassa Tuusulan kunnan riskiympyrä sietämättömät riskit muutettiin mer-
kittäviksi riskeiksi.

Talousarvion talousperusteet

Kohtaan talousarvion sitovuus, valtuudet rahoituksen nostamiseksi hyväksyt-
tiin seuraava lisäys:

Valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden antaa 1 milj. euroa Tuusulan
kunnan kiinteistöt Oy:n uudisrakentamishankkeiden omarahoitusosuuksiin.
Omarahoitusosuus katetaan Tuusulan kunnan myöntämällä tertiäärilainalla,
jonka ARA rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Tertiäärilaina lyhennetään vii-
dessä vuodessa sen jälkeen, kun korkotukilaina on kokonaan maksettu.
Vuonna 2017 myönnettävien tertiääri-lainojen korko on 4 %.

Kohtaan Keskeisiä muutoksia kuntalaisten palvelussa ja palvelutuotannossa,
johtaminen ja organisaatio lisättiin seuraava kohta:

– Tuusulan kunta ottaa käyttöön kokeilutoiminnan ketterine ja pikaisine
kokeiluineen.

Käyttötalous

Talous- ja tietohallinto

Kohdan Palvelusuunnitelman painopisteet vuodelle 2017 ja keskeiset muu-
tokset toiminnassa 4. kappaleeksi lisättiin seuraavaa:

Otamme käyttöön kokeilutoiminnan sekä sähköisen vuorovaikutuksen ja
työntekemisen alustat, jotka mahdollistavat viranhaltijoiden, luottamushenki-
löiden, kuntalaisten ja muiden osallisten yhteistyön.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 7.12.2016 736

Sosiaali- ja terveystoimi

Kohdassa keskeiset muutokset toiminnassa Ari Nyman Päivö Kuusiston
kannattamana esitti, että Jokelan ja Kellokosken terveysasemilla ei pidetä
joulusulkua eli viimeisestä kappaleesta poistetaan ”ja talvella 6 päivää”.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat
Nymanin tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestykses-
sä annettiin 8 jaa-ääntä (Friman, Heinänen, Heiskanen, Huuhtanen, Seppälä,
Sjöblom, Sorri ja Kervinen) ja 3 ei-ääntä (Mäensivu, Kuusisto ja Nyman).
Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi
äänin 8–3.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kohdassa Strategian toteuttaminen kappaleessa Kasvatamme kunnan veto-
voimaa kehittämällä vapaa-ajan mahdollisuuksia ja kulttuurielämää, kunta-
keskuksia, elinkeinoja ja joukkoliikennettä kohta ”Valmistaudumme v. 2020
asuntomessuihin suunnittelemalla taloudellisen ja toimivan toteutusmuodon
yksityiselle päiväkodille” muutettiin muotoon ”Valmistaudumme v. 2020
asuntomessuihin suunnittelemalla taloudellisen ja toimivan toteutusmuodon
päiväkodille.”

Kohdassa Perustelut investoinneille lause ”Mikkolan päiväkodin peruspa-
rannuksen hankesuunnitelma tehdään vuoden 2017 aikana” korvattiin lau-
seella ”Vuoden 2017 aikana selvitetään vaihtoehdot Mikkolan alueen päivä-
hoitopalveluiden turvaamiseksi.” Lisäksi poistettiin teksti ”Amerin alueella
sijaitsevan yksityisen päiväkodin korvaaminen”.

Kohdassa Kulttuuripalvelut, Tavoitteet kohta ”Täydennämme Rykmentin-
puiston alue- ja ympäristösuunnittelua taiteen yleissuunnitelmalla ja siihen
liittyvällä veistospuistolla” muutettiin muotoon ”Täydennämme Rykmentin-
puiston alue- ja ympäristösuunnittelua taiteen yleissuunnitelmalla.”

Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala

Kohdassa Palvelusuunnitelman painopisteet vuodelle 2017 ja keskeiset muu-
tokset toiminnassa kohta ”Kehitämme yhteistyössä, kokeiluin uusia viisaan
liikkumisen muotoja kuntalaisten arjen helpottamiseksi” muutettiin muotoon
”Kehitämme yhteistyössä, kokeiluin uusia viisaan liikkumisen muotoja,
myös robottiajoneuvoliikennettä kuntalaisten arjen helpottamiseksi.”

Kohdassa Palvelusuunnitelman painopisteet vuodelle 2017 ja keskeiset muu-
tokset toiminnassa, Strategian toteuttaminen kohta 2 ” Kasvatamme kunnan
vetovoimaa kehittämällä vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia ja kulttuu-
rielämää, kuntakeskuksia, elinkeinoja ja joukkoliikennettä” muutettiin muo-
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toon ”Kasvatamme kunnan vetovoimaa panostamalla erityisesti omakoti- ja
pientalotonttien synnyttämiseen, kehittämällä vapaa-ajan toiminnan mahdol-
lisuuksia ja kulttuurielämää, kuntakeskuksia, elinkeinoja ja joukkoliikennet-
tä.”

Kohdan Edistämme Rykmentinpuiston kaavoitusta, rakentamishankkeita ja
sopimuksia kohta ”Viemme käytäntöön vuonna 2016 päätetyn Rykmentin-
puiston toteutus- ja rahoitusmallin” poistettiin ja lisättiin kohta ” Varmis-
tamme Rykmentinpuiston toteutuksen hakemalla erilaisia toteutustapoja.”

Investoinnit 2017–2021

Kohdassa Investointien perustelut, kunnallistekniikka lause ”Saneerauskoh-
teista saatetaan loppuun jo aloitetut alueet Mattilassa ja Pappilassa.” muutet-
tiin muotoon ” Saneerauskohteista saatetaan loppuun jo aloitetut alueet Mat-
tilassa ja Pertussa.”

Kohdassa Kiinteät rakenteet ja laitteet Rakennusten pihainvestoinnit 0,55
milj. euroa muutettiin 0,15 milj. euroksi.

Kohdassa Tekninen lautakunta, Puistot ja leikkipaikat Tuusulanjärven etelä-
osan kunnostuksen suunnitteluun lisättiin 50 000 euron määräraha.

Henkilöstösuunnitelma 2017

Pasi Huuhtanen Liisa Sorrin ja Salla Heinäsen kannattamana esitti, että kun-
takehityksen ja tekniikan toimialalle lisätään maankäyttöneuvotteli-
jan/maanmittausinsinöörin työsopimussuhteinen tehtävä ja 60 000 euron
määräraha.

Liisa Sorri Sari Heiskasen ja Kari Frimanin kannattamana esitti, että kunta-
kehityksen ja tekniikan toimialalle lisätään kehitysprojektien vetäjän työso-
pimussuhteinen tehtävä ja 60 000 euron määräraha.

Koska oli tehty kannatetut muutosesitykset, puheenjohtaja esitti toimitetta-
vaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestykset. Puheenjohtaja esitti, että
ne, jotka kannattavat Huuhtasen esittämää määrärahan/tehtävän lisäystä ää-
nestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat esityksen hylkäämistä, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Friman, Heinänen, Heis-
kanen, Huuhtanen, Mäensivu, Kuusisto, Nyman, Sjöblom, Sorri ja Kervi-
nen). Seppälä äänesti tyhjää.  Puheenjohtaja totesi, että äänin 10 jaa, 1 tyhjä
Huuhtasen tekemä muutosesitys oli tullut kunnanhallituksen päätökseksi eli
kunnanhallitus päätti lisätä maankäyttöneuvottelijan/maanmittausinsinöörin
henkilöstösuunnitelmaan 2017.

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat Sorrin esittä-
mää määrärahan/tehtävän lisäystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat
esityksen hylkäämistä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3
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jaa-ääntä (Friman Heiskanen ja Sorri) ja 7 ei-ääntä (Heinänen, Huuhtanen,
Mäensivu, Kuusisto, Nyman, Sjöblom ja Kervinen). Seppälä äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että äänin 7-3, 1 tyhjä kunnanhallitus päätti, ettei kehi-
tysprojektin vetäjää lisätä henkilöstösuunnitelmaan 2017.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– hyväksyä omalta osaltaan edellä mainituin muutoksin vuoden
2017 talousarvion ja vuosien 2017–2021 taloussuunnitelman
perusteluasiakirjoineen sekä vuoden 2017 talousarvion täytän-
töönpanosäännön ja kunnanhallituksen, lautakuntien ja viran-
haltijoiden toimivaltuudet vuonna 2017

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2021 ta-
loussuunnitelman perusteluasiakirjoineen

– hyväksyä vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosäännön ja
kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimival-
tuudet vuonna 2017

– päivittää em. talousarvion ja taloussuunnitelman uuden organi-
saation mukaiseksi sen jälkeen, kun 1.6.2017 voimaan tuleva
hallintosääntö/hallintomalli on hyväksytty

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 17.05–17.35 ja 19.20–19.40.

Markku Vehmas ja Petri Juhola olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Arto Lindberg (palvelussuhdejäävi) ja Kari Friman (yhteisöjäävi) poistuivat
esteellisinä kokouksesta käsiteltäessä kohtaa Talousarvion talousperusteet,
talousarvion sitovuus, valtuudet rahoituksen nostamiseksi.

__________

Valt § 123/7.12.2016  Liite nro 123

Ehdotus Valtuusto päättää

– hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2021 ta-
loussuunnitelman perusteluasiakirjoineen
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– hyväksyä vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosäännön ja
kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimival-
tuudet vuonna 2017

– päivittää em. talousarvion ja taloussuunnitelman uuden organi-
saation mukaiseksi sen jälkeen, kun 1.6.2017 voimaan tuleva
hallintosääntö/hallintomalli on hyväksytty

---

Puheenjohtaja avasi asiassa keskustelun, minkä kuluessa tehtiin seuraavat
muutosesitykset ja päätökset:

Sami Tamminen esitti valtuustoryhmien yhteisenä esityksenä talousarvioon
tehtäväksi seuraavat lisäykset ja muutokset:

Tuusulan kunnan riskiympyrä 2017

Tuusulan kunnan riskiympyrään lisätään merkittävä riskinä ”Hyrylän haja-
naisuus ja Hyrylän keskustan kehittymättömyys”.

Samaa tarkoittava lisäys tehdään myös tekstiin eli ”Hyrylän hajanaisuus ja
Hyrylän keskustan kehittymisen viivästyminen on merkittävä riski ja on
osaltaan jo toteutunut.”

Kulttuuripalvelut

Lisämääräraha kulttuuritapahtumiin yhteensä 50 000 euroa, josta Monttu-
rockin 30-vuotisjuhliin 15 000 euroa.

Liikuntapalvelut

Lisätään viimeisen kappaleen loppuun ”Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalve-
luissa toteutetaan hyvinvoinnin koordinoinnin edistämistä yhteistyössä sosi-
aali- ja terveyspalveluiden kanssa.”

Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala, Investoinnit 2017

Lisätään teksti ”Anttilanrannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan raken-
taminen aloitetaan vuonna 2017 siten, että tontit ovat rakennettavissa vuonna
2018. Aikataulutavoitteen edellytyksenä on, että asemakaavan katualueet
ovat kunnan hallinnassa riittävän ajoissa.”

Maanmyyntituloihin lisätään 1 900 000 euroa.
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Tunnusluvut, Viheralueet

Lisätään Tuusulanjärven eteläosan, Tuusulanjoen, Rusutjärven, Jokelan lam-
pien ja Kellokosken Keravanjoen ympäristö- ja kunnossapitotöihin määrära-
ha 50 000 euroa.

Kuntakehitys, Elinkeinopalvelut

Lisätään tavoitteisiin vuodelle 2017 ”Edesautamme vahvasti kaavojen teon
yhteydessä hevosalan toimintaedellytyksien parantamista edellisten valtuus-
toaloitteiden mukaisesti Tuusulan hevoskylä-hankekokonaisuuden ja hevos-
alan yrittäjien tarpeiden mukaisesti.”

Kuntasuunnittelu, Palvelusuunnitelman painopisteet

Lisätään kohtaan kaavoitus ”Erikokoisten AO-tonttien kaavoittamista tehos-
tetaan. Tavoitteena on tuottaa Etelä-Tuusulassa 100 tonttia vuodessa myyntiä
varten.”

Investoinnit

Suunnittelu ja toteutus, kohdassa Tekninen lautakunta, Puistot ja leikkipaikat
lisätään Tuusulanjärven eteläosan kunnostuksen suunnitteluun ja toteutuk-
seen 200 000 euroa.

Tammisen/valtuustoryhmien em. muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ari Nyman Karita Mäensivun, Antti Seppälän ja Aila Koivusen kannattama-
na teki kohtaan Sosiaali- ja terveystoimi, keskeiset muutokset toiminnassa
seuraavan muutosesityksen: ”Kellokosken ja Jokelan terveysasemien joulu-
sulku pois”.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat
Nymanin tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 jaa-ääntä, 29 ei-ääntä, 1 tyhjä ja 1
valtuutettu oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että Nymanin tekemä muutosesi-
tys tuli valtuuston päätökseksi (määrärahalisäys 40 000 euroa).

Äänestysluettelo liitteenä nro 123A

Seppo Noro Aarno Järvisen kannattamana esitti liitettäväksi päätökseen seu-
raavan toivomusponnen:
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”Valtuusto edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voi-
maantulon seurauksena tuusulalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät
vähintään nykyisellä tasolla.”

Päätös Valtuusto päätti

– hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2021 ta-
loussuunnitelman perusteluasiakirjoineen edellä mainituin
muutoksin

– hyväksyä vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosäännön ja
kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimival-
tuudet vuonna 2017

– päivittää em. talousarvion ja taloussuunnitelman uudelle val-
tuustolle uuden organisaation mukaiseksi 1.6.2017 voimaan tu-
levan hallintosäännön/hallintomallin tultua hyväksytyksi.

Lisäksi valtuusto päätti

– hyväksyä seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-
tuksen voimaantulon seurauksena tuusulalaisten sosiaali- ja
terveyspalvelut säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.”

Pöytäkirjan liitteenä on valtuuston hyväksymä talousarvio- ja taloussuunni-
telma.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 18–18.50 ja 20.30–21.50.

ote
taloussuunnittelija
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Dno KAAV:887 /2015

124 § KAAVOITUSSUUNNITELMA 2017–2021

Kunnanhallitus § 387 31.10.2016
Kunnanhallitus § 399 2.11.2016
Kunnanhallitus § 408 14.11.2016

Kkl § 119/4.10.2016 Kunnanvaltuusto hyväksyy vuosittain kaavoitussuunnitelman viiden vuoden
jaksolle. Tämän jälkeen hyväksytään alkavan vuoden kaavoituksen työohjelma,
jonka edistymistä seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Tavoitteena on
huolehtia siitä, että MAL-aiesopimuksen tavoitteiden ja kunnanvaltuuston
hyväksymän vuotuisen asunto-ohjelman lisäksi kaavoitetaan riittävästi tontti-
varantoa tulevaa käyttöä varten. Valtuusto on linjannut, että tavoitteena on
kerryttää tonttivarantoa siten, että se vastaa vähintään viiden vuoden tarvetta

Kaavoitussuunnitelman tavoitteena on ohjata kaavoitustoimiston toimintaa ja
kaavatöihin vaikuttavien luottamuselinten päätöksentekoa niin, että hanke-
luettelosta ensisijaisiksi nostetut hankkeet etenevät mahdollisimman nopeasti
ja että niiden valmisteluun kohdennetaan eniten resursseja. Tuusulan yleis-
kaava 2040:n ehdotus on valmistumassa suunnittelukauden alkupuolella. Eh-
dotuksen valmistelun yhteydessä on varmistunut, että aiempien vuosien kaa-
voitussuunnitelmissa ollut hankemäärä on tarpeeseen nähden ylimitoitettu.
Uuden kaavoitussuunnitelman hankemäärä on pienempi. Hankkeiden luku-
määrää vähentämällä voidaan keskittää resurssit kunnan kannalta tärkeimpiin
hankkeisiin.

Vuosien 2017–2021 kaavoitussuunnitelma on liitteenä. Kaavoitussuunnitel-
massa on edellisten vuosien tavoin yleiskaavoitushankkeita, yleissuunnitel-
mia sekä asemakaavahankkeita, jotka on priorisoitu kolmeen eri luokkaan
hankkeiden kiireellisyyden, tärkeyden ja oletetun etenemisjärjestyksen mukaisesti.

Kuntakehityslautakunnan kokouksessa jaetaan kaavoitussuunnitelman 2016-2020 ja
esitetyn kaavoitussuunnitelman karttojen kuvaparit, jotta kaavoitussuunnitelmaan
esitetty muutos olisi helpommin arvioitavissa. Tätä ennen vertailua varten käytettä-
vissä on liitteenä oleva kaavoitussuunnitelma 2016-2020.

Yleiskaava ja yleissuunnitelmat

Toimintasuunnitelmakauden painopisteenä on yleiskaavan valmistuminen ja Risti-
kydön yleissuunnittelu. Ristikydön alueen maankäyttöä suunnitellaan yleispiirteisesti
ennen osayleiskaavoituksen aloittamista. Yleissuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä
naapurikuntien kanssa.
Kauden alkuvaiheessa Hyrylän keskustan yleissuunnitelma valmistuu. Työtä voi-
daan jatkaa keskusta-alueelle tehtyjen suunnitteluvarausten hankkeiden kehityttyä jo
vuoden 2016 puolella.
Tuomala II -osayleiskaavan valmistelu etenee niin ikään jo vuoden 2016 puolella.
Osayleiskaava hyväksyttäneen valtuustossa vuoden 2017 alkupuoliskolla.
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Koillis-Hyrylän osayleiskaavan laatiminen on tarpeen suunnittelukauden aikana,
jotta tämän jälkeen alueelle voidaan asemakaavoittaa aiotusti pientaloalueita yhtei-
sesti päätetyin tavoittein mm. liikenneverkkoon ja aluetehokkuuteen liittyen.

Asemakaavahankkeet

Asunto- ja asuinalueiden osalta pyritään tarjoamaan monipuolisesti vaihtoeh-
toja. Tarkoituksena on valikoida hankkeet, joiden myötä saadaan kaikkiin taa-
jamiin tonttivarantoa eri tarpeisiin: asuinrakentamisen tontteja, keskustojen
kehittämishankkeita, työpaikkatontteja ja vetovoimahankkeita. Yleiskaava-
työn myötä on selvitetty talotyyppijakaumia ja tähänkin perustuen kaavoitus-
suunnitelman hankkeita on jaoteltu eri prioriteetteihin. Asermakaavahankkeet
on priorisoitu painottaen

1. Strategisesti merkittäviä maankäyttöhankkeita (FOCUS, Rykmen-
tinpuisto, Hyrylän keskusta)

2. Kunnan maalle sijoittuvia hankkeita
3. Paljon asuntoja/työpaikkoja tuottavia kaavoja
4. Kunnan omistamien realisoitavien kiinteistöjen kaavamuutoksia
5. Kunnan kannalta tärkeitä yhdyskuntatekniikan toteuttamisen edellyt-

tämiä kaavoja

Liitteenä olevassa kaavoitussuunnitelmassa prioriteetilla 1 olevat ovat kärki-
hankkeita. Prioriteettien 2 ja 3 hankkeita edistetään kärkihankkeiden valmis-
telun jälkeen. Prioriteetillä 4 olevat hankkeet eivät kuulu kaavoitussuunnitel-
maan 2017-2021 vaan ovat liitteessä mukana, jotta asiasta päätettäessä voi-
daan tarkastaa, mitkä aiemmin kaavoitussuunnitelmassa olleet hankkeet ovat
jäävässä kaavoitettavaksi vasta suunnittelukauden jälkeen.

Kaavoitussuunnitelmaan on koottu tiedossa olevat kaavahankkeet. Näiden
lisäksi on erittäin todennäköistä, että tulee tehtäväksi erityisesti kaavamuu-
toksia suunnittelukauden aikana sekä johtuen ajankohtaisista rakentamis-
hankkeista että kunnan velvollisuudesta pitää kaavat ajan tasalla. Hankkei-
den käynnistyessä päätetään erikseen, minkälaisella prioriteetilla näitä edis-
tetään.

Asemakaavahankkeiden rakentamispotentiaalin arviointi

Kaavojen tuottaman rakentamispotentiaalin arvion tekeminen on tarpeellis-
ta, jotta hankkeita voidaan priorisoida. Asunto- ja työpaikkarakentamisen
määrän arviot perustuvat laadittuihin kaavaluonnoksiin tai -ehdotuksiin vain
osin. Arviot perustuvat suurelta osin pinta-alaperusteisiin laskelmiin ja sen
tähden määrät saattavat myöhemmin laadittavissa suunnitelmissa oleellises-
tikin muuttua.
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Asuntorakentamisen tonttien määrä

Kaavoitussuunnitelmaan esitetyissä hankkeissa on arvioitu yhteensä ole-
van varantoa noin 6300 asunnon tuottamiseksi n. 12 700 asukkaalle.
Lainvoimaisissa, jo toteutuksessa olevissa asemakaavoissa on asuntojen-
tuotantoa varten varantoa noin 3000 asunnon tuottamiseksi noin 6300
asukkaalle. Suurin osa tästä varannosta on Puustellinmetsän ja Peltokaa-
ren kaavoissa. Oleva varanto ja kaavoitussuunnitelman hankkeet yhteen-
sä tuottavat n. 9300 asuntoa.
Omakotitontteja on arvioitu syntyvän kaavoitussuunnitelman hankkeiden
myötä noin 960 kpl. Oleva varanto on 187 kpl, joka on lähes täysin Puus-
tellinmetsän ja Peltokaaren alueilla. Laskennallisesti seuraavan viiden
vuoden aikana syntyy siten tontteja ko. viiden vuoden jakson lisäksi seu-
raavalle viiden vuoden jaksolle varantoon - mikä on asetettu tonttivaran-
non tavoitteeksi, kun oletetaan omakotitonttitarpeen olevan n. 100 AO-
tonttia / vuosi.

Työpaikkatonttien määrä

Työpaikkarakentamista on suunniteltu kaikkiin oleviin taajamiin sekä Kehä
IV:n varteen. Jokelan työpaikka-alue laajenee Vallun asemakaavan myötä
länteen. Varanto riittänee hyvin suunnittelukaudelle. Kellokosken Rajalinnan
työpaikka-aluetta päästään laajentamaan jo lainvoiman saaneen kaavan myötä Kello-
koskella varantoa toivottavasti tarvitaan lisää suunnittelukauden lopussa.

Etelä-Tuusula on työpaikkarakentamisen kannalta ensisijaisen tärkeä kysyn-
nästä johtuen. Sekä Kehä IV:n varteen kehittyvät työpaikka-alueet että Sulan
työpaikka-alueen laajentaminen ovat tärkeimmät työpaikkahankkeet ja vastaavat
hyvin kysyntään. FOCUS-alueella on painoarvoa jopa pääkaupunkiseudun
työpaikka-alueiden joukossa. Kolmantena, pienempänä, työpaikka-alueen
hankkeena viedään eteenpäin Kelatien työpaikka-alueen laajennusta. Kulo-
mäentien työpaikka-alueen jatkokaavoittaminen tullee ajankohtaiseksi myös
lähivuosina, mutta hankkeen aikatauluttaminen ei tässä vaiheessa ole mah-
dollista maanomistajien nykyisen toiminnan jatkumisesta johtuen.

Keskustojen palvelurakentamista mahdollistavien kaavojen myötä kaupalli-
sen rakentamisen tarpeeseen vastataan. Keskustojen kehittäminen on pitkälti
hankekaavoittamista, mistä johtuen päästäneen laatimaan asemakaavamuu-
toksia suunnittelukauden aikana myös lueteltujen hankkeiden lisäksi. Kau-
pallisen verkon kehittämishankkeet tulevat usein vireille toimijan ja maan-
omistajan aloitteesta.
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Kaavoitussuunnitelmaan ehdotettujen asemakaavahankkeiden arvioituja työpaik-
karakentamisen mitoitustietoja:

Teollisuusrakentamista (T) n. 208 000 k-m2 n. 1400 työpaikkaa
jos 1 tp / 150 k-m2

Liike-, toimisto- ja
toimitilarakentamista (K)

n. 164 000 k-m2 n. 1600 työpaikkaa
jos 1 tp / 100 k-m2

Palvelurakentamista (P) n. 19 000 k-m2 n. 240 työpaikkaa,
jos 1 tp / 80 k-m2

Yleiskaavan valmistelun yhteydessä laskettu vähimmäistyöpaikkatarve
on noin 8000 työpaikkaa lisää nykyiseen vuoteen 2040 mennessä. Laskel-
massa on oletuksena 100 % työpaikkaomavaraisuustavoite ja huoltosuh-
teen muutos. Siten jo kaavoitussuunnitelmassa esitetyt hankkeet riittävät
kattamaan työpaikka-alueiden laskennallisen tonttitarpeen noin 40 %:sesti.
On huomattava, että FOCUS-alueen länsiosan eikä pääosaa Tuomalan
työpaikkarakentamisesta ole laskelmassa huomioitu, joten em. osayleis-
kaavojen asemakaavoittamisen myötä työpaikkatarve pystytään kattamaan
hyvin.

Lisätiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, puh. 040 314 2012

Liitteenä kaavoitussuunnitelma vuosille 2017–2021

Muutettu pohjaesitys KKL 4.10.2016 Kaavoitussuunnitelma ja asuntotuotan-
toarvio oli toimitettu lautakunnan jäsenille 30.9.2016 ja lisäksi liitteet
Yk2040 iltakoulu asuinrakentaminen ja esitys Kaavoitussuunnitelma 2017-
2021

Ehdotus
kp Kuntakehityslautakunta hyväksyy ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja

edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi

– kaavoitussuunnitelman vuosille 2017–2021.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, tehtiin seuraavat muutosesityk-
set:

Klaus Koivunen esitti, että Kortteli 8067 nostetaan luokkaan 1.
Jani Peltonen esitti, että Kievarintie nostetaan luokkaan 1.
Jussi Salonen esitti, että Hyökkälän koulunseutu II ja Riihikallion koulu II
nostetaan luokkaan 2 ja että kaavoitussuunnitelmaan lisätään Anttilan tila-
keskus, luokka 2.
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Kuntakehityslautakunta hyväksyi muutosesitykset yksimielisesti.

Päätös Muutettu kaavoitussuunnitelma hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:

– Kortteli 8067 ja Kievarintie nostettiin luokkaan 1
– Hyökkälän kouluseutu II ja Riihikallion koulu II nostetttiin

luokkaan 2
– Anttilan tilakeskus, luokka 2 lisättiin kaavoitussuunnitelmaan.

Merkittiin, että kunnanhallituksen edustaja Ilmari Sjöblom intressijääviyden
vuoksi poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pirjo Maula saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.44.
Pekka Heikkinen ja Margita Winqvist poistuivat kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 18.00

___________

Khall § 387/31.10.2016 Kuntakehityslautakunnan em. päättämien muutosten lisäksi kaavoitussuunni-
telmaehdotukseen lisättiin kunnanhallituksen päätöksen 17.10.2016 § 352
(Rykmentinpuiston keskus -asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotus)
mukaisesti ”Tuusulanväylän ylitys” kärkihankkeena. Lisäksi kaavahanke-
luetteloa selkiytettiin niin, että vuoden 2021 jälkeen käynnistettäväksi suun-
nitellut hankkeet on lueteltu erillisessä liitteessään, ei varsinaisessa kaavoi-
tussuunnitelmassa.

Lisätiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, puh. 040 314 2012.

Liitteenä kaavoitussuunnitelma vuosille 2017–2021.

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä kaavoitussuunnitelman vuosille 2017–2021.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– jättää asian pöydälle

__________
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Khall § 399/2.11.2016

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä kaavoitussuunnitelman vuosille 2017–2021.

Päätös Kunnanhallitus päätti

–  jättää asian pöydälle

Ilmari Sjöblom poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajak-
si.

Kaavoituspäällikkö esitteli kaavoitussuunnitelmaa kokouksessa.

__________

Khall § 408/14.11.2016

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä liitteenä olevan kaavoitussuunnitelman vuosille
2017–2021 seuraavilla muutoksilla:

– Kievarintie, taulukkoon korjataan prioriteetiksi 1
jo kartalla olevan mukaisesti

– Aattola, lisätään hankkeisiin prioriteetilla 2

– Hökilä, prioriteetiksi muutetaan 2

---

Mika Mäki-Kuhna Pasi Huuhtasen kannattamana esitti, että Kirkonmäen
prioriteetiksi muutetaan 2.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat
Mäki-Kuhnan tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänes-
tyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Friman, Heiskanen, Mäensivu, Kuusisto, Ny-
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man ja Sorri) ja 4 ei-ääntä (Heinänen, Huuhtanen, Mäki-Kuhna ja Kervinen).
Seppälä oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli kunnanhalli-
tuksen päätökseksi äänin 6–4, 1 poissa eli Kirkonmäki pidetään kärkihank-
keena.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä liitteenä olevan kaavoitussuunnitelman vuosille
2017–2021 seuraavilla muutoksilla:

– Kievarintie, taulukkoon korjataan prioriteetiksi 1
jo kartalla olevan mukaisesti

– Aattola, lisätään hankkeisiin prioriteetilla 2

– Hökilä, prioriteetiksi muutetaan 1

– Peuranpuisto, lisätään hankkeisiin prioriteetilla 2

– Pähkinämäentie, lisätään hankkeisiin prioriteetilla
3

– Lahelanpelto III, lisätään hankkeisiin prioriteetilla
2

– Anttilan tilakeskus, prioriteetiksi muutetaan 1

– Anttilanranta II, lisätään hankkeisiin prioriteetilla
3

Mika Mäki-Kuhna ja Pasi Huuhtanen ilmoittivat päätöksestä eriävän mielipi-
teen.

Asko Honkanen oli asiantuntijana kokouksessa.

__________

Valt § 124/7.12.2016 Liitteenä kaavoitussuunnitelma vuosille 2017–2021.

Liite nro 124
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Päätös Valtuusto päätti

– että eri kokoisten AO-tonttien kaavoittamista tehostetaan. Ta-
voitteena on tuottaa Etelä-Tuusulassa 100 tonttia vuodessa
myyntiä varten

– Rykmentinpuisto III lisätään kaavoitusohjelmaan prioriteetil-
la 1

– hyväksyä liitteenä olevan kaavoitussuunnitelman vuosille
2017–2021

Pöytäkirjan liitteenä on valtuuston hyväksymä kaavoitussuunnitelma.

Ilmari Sjöblom, Ruut Sjöblom ja Antti Seppälä poistuivat esteellisinä paikal-
taan, eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Heidän ti-
lalleen tulivat Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg, 3. varaval-
tuutettu Kalle Maurola ja 5. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki.

ote
kaavoitus/Honkanen Asko

tiedoksi
kuntakehitys ja tekniikka
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Dno KESH:836 /2016

125 § ASUNTORAKENTAMINEN 2017–2021

Kunnanhallitus § 409 14.11.2016

Khall § 409/14.11.2016 Tuusulan kunnassa uusien asuntojen rakentaminen keskitetään keskuksiin ja
taajamiin, jolloin luodaan edellytyksiä joukkoliikenteelle ja monipuolisem-
mille palveluille.  Uusia asuntoja rakennetaan erilaisten ja eri-ikäisten väes-
töryhmien asumistarpeisiin. Tavoitteena on edistää valinnan mahdollisuuksia
ja monimuotoista asumista viihtyisässä kulttuuriympäristössä.

Uusi maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2016-2019 allekir-
joitettiin kuluvan vuoden kesäkuussa valtion, Helsingin seudun kuntien sekä
Helsingin seudun liikennekuntayhtymän kesken. Tuusulan keskimääräinen
asuntorakentamisen vuositavoite on 420 asuntoa. Valtion tukeman ARA-
asuntotuotannon määrällinen vuotuinen tavoite on yhteensä 20 prosenttia eli
84 asuntoa kokonaistuotannosta. ARA-tuotanto käsittää pitkäaikaisen ja ly-
hyen korkotukivuokra-asuntotuotannon, erityisryhmien vuokra-asunnot ja
asumisoikeusasunnot.

Asuntorakentamisen ohjelma sisältää katsauksen tulevan viisivuotiskauden
uudisrakentamisen tuotantomahdollisuuksiin sekä omakotitonttien luovutus-
suunnitelman. Ohjelma sisältää myös toteutuneen asuntorakentamisen seu-
rantatiedot.  Rakentamisen määriin ja tuotannon muotoihin vaikuttavat viime
kädessä yleiset kysyntätekijät ja asuntomarkkinat. Merkittävä vaikutus on
suhdanteilla, maapoliittisten ratkaisujen syntymisellä sekä kaavoituksen ja
kunnallistekniikan mahdollistamilla aikatauluilla.

Asuntorakentamisen ohjelma 2017–2021 on liitteenä. Asuntorakentamisen
mahdollisuudet alueittain –taulukko on kaavoitussuunnitelman mukainen.

Lisätiedot: Outi Hämäläinen, p. 040 314 3030

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

_ hyväksyä asuntorakentamisen ohjelman vuosille 2017–2021
liitteen mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________
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Valt § 125/7.12.2016  Liite nro 125

Ehdotus Valtuusto päättää

_ hyväksyä asuntorakentamisen ohjelman vuosille 2017–2021
liitteen mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Hämäläinen Outi
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Dno KYK:587 /2016

126 § KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PALVELUSOPIMUS 2017–
2019

Keski-Uudenmaan ympäristöltk § 117 16.08.2016
Kunnanhallitus § 410 14.11.2016

KU-YK § 117/16.8.2016 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan
ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat ympäristö-
terveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut määritellään palvelusopi-
muksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä. Palvelusopimus
tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun men-
nessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa määrite-
tään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka ovat perustana sopija-
kuntien maksuosuuksille.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt ympäris-
tökeskuksen vuosien 2017–2019 palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien
vuoden 2017 maksuosuuksia 3.3. ja 24.5.2016 pitämissään kokouksissa. Li-
säksi ympäristökeskus on laittanut sopijakunnissa vireille sen yhdessä Tuu-
sulan taloushallinnon kanssa laatiman yhteistoimintasopimuksen liitteen, jos-
sa määritellään isäntäkunnan tukipalvelut ja niiden kustannukset ympäristö-
keskukselle.

Ympäristölautakunta on 16.8.2016 tehnyt ehdotuksen Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen talousarvioksi ja palvelusuunnitelmaksi vuosille 2017–
2021. Talousavioehdotus sisältää myös ehdotuksen sopijakuntien vuoden
2017 maksuosuuksiksi.

Lisätiedot:
Ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, p. 040 314 2253

Ehdotus
Ykj Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

– omalta osaltaan hyväksyä ympäristökeskuksen palvelusopi-
muksen vuosille 2017–2019

– pyytää palvelusopimuksesta Keski-Uudenmaan ympäristökes-
kuksen sopijakuntien lausunnot

– ehdottaa Tuusulan kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuus-
tolle ehdotettavaksi, että valtuusto päättää
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– hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
palvelusopimuksen vuosille 2017–2019 ottamalla
huomioon ympäristökeskuksen sopijakuntien siitä
antamat lausunnot.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 410/14.11.2016 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on 19.8.2016 päivätyllä kirjeellään pyy-
tänyt sopijakuntien lausunnot Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
16.8.2016 § 116 ja § 117 tekemistä esityksistä ympäristökeskuksen vuoden
2017 talousarvioksi ja palvelusopimukseksi vuosille 2017–2019.

Tuusulan kunnan taloushallinto on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
lausuntopyynnön jälkeen toimittanut ympäristökeskukselle tiedon kilpailu-
kykysopimuksen johdosta talousarvioesityksiin tehtävistä leikkauksista. Sen
mukaisesti työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 %:lla ja työnantajan mak-
samat palkan sivukulut alenevat 28,70 %:sta 26,94  %:iin. Työntekijöiden
lomarahan leikkaaminen 30 %:lla ja työnantajan maksamien palkan sivuku-
lujen alentaminen 1,76 prosenttiyksiköllä pienentävät ympäristökeskuksen
toimintamenoja 79 814 eurolla Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
16.8.2016 § 116 tekemästä talousarvioesityksestä. Toimintamenojen pienen-
tyminen kohdistuu suoraan sopijakuntien yhteistoimintakorvauksiin, eikä sil-
lä ole vaikutusta palvelusuunnitelman tavoitteisiin tai palvelusopimuksessa
esitettyihin kuntakohtaisiin palveluihin.

Ympäristökeskus teki kilpailukykysopimuksen edellyttämät korjaukset vuo-
den 2017 talousarvioesitykseen ja vuosien 2017–2019 palvelusopimusesityk-
seen sekä pyysi 25.8.2016 päivätyllä kirjeellään sopijakuntia ottamaan tehdyt
korjaukset huomioon antaessaan lausuntoa ympäristökeskuksen talousarvio-
ja palvelusopimusehdotuksista. Sopijakuntien kirjalliset lausunnot talousar-
vio- ja palvelusopimusesityksistä on pyydetty toimittamaan 7.10.2016 men-
nessä ympäristökeskukseen Tuusulan kunnanhallitukselle osoitettuna.

Kerava (26.9.2016), Nurmijärvi (3.10.2016), Mäntsälä (10.10.2016) ja Jär-
venpää (14.10.2016) ilmoittavat lausunnoissaan hyväksyvänsä ympäristö-
keskuksen vuoden 2017 talousarvioesityksen sekä esityksen vuosien 2017–
2019 palvelusopimukseksi. Sopijakunnilla ei ole ollut lausunnoissaan huo-
mauttamista em. esityksistä.

Tuusulan taloushallinto on 10.10.2016 ilmoittanut ympäristökeskukselle, että
vuoden 2017 talousarvioissa työnantajan työttömyysvakuutusmaksut alene-
vat 3,82 %:sata 3,24 %:iin. Ympäristökeskus on tehnyt korjauksen edellyt-
tämät muutokset talousarvio- ja palvelusopimusesityksiin. Korjausten seu-
rauksena sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset alentuivat
vielä 12 129 eurolla.
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Ympäristökeskuksen kaikki sopijakunnat ovat kesän 2016 aikana hyväksy-
neet Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen
(14.9.2012) liitteen isäntäkunnan tukipalveluiden ja niiden kustannusten
kohdentamisesta. Tukipalveluiden kustannukset on otettu huomioon ympä-
ristökeskuksen talousarvio- ja palvelusopimusesityksissä.

Ympäristökeskuksen lukutaulukoiden osalta korjaama palvelusopimusehdo-
tus sekä sopijakuntien lausunnot ovat liitteenä.

Liitteenä:
– Ehdotus Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi

2017–2019
– Järvenpään projektipäällikön lausunto (14.10.2016 § 1)
– Keravan kaupunginhallitukseen lausunto (26.9.2016 § 261)
– Mäntsälän kunnanhallituksen lausunto (10.10.2016 § 215)
– Nurmijärven kunnanhallituksen lausunto (3.10.2016 § 232)

Lisätietoja: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, p. 040 314
2253

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palveluso-
pimuksen 2017–2019

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 126/7.12.2016  Liite nro 126

Ehdotus Valtuusto päättää

– hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palveluso-
pimuksen 2017–2019

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus / toimenpiteet
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Dno KESH:1039 /2015

127 § VIRKOJEN PERUSTAMINEN VUONNA 2017

Kunnanhallitus § 411 14.11.2016

Khall § 411/14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioesityksen henkilöstösuunnitelma sisältää esitykset
uusien virkojen perustamisesta. Hallintosäännön IV luvun 26 §:n mukaan
valtuusto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Kunnanjohtaja ja kunnan johtoryhmät ovat käsitelleet henkilöstösuunnitel-
maa kokouksissaan. Talousarvioesitystä käsiteltiin laajennetussa johtoryh-
mässä 25.10.2015 ja valtuustoseminaarissa 27.–28.10.2016 ja yhteistyökomi-
teassa 26.10.2016. Kunnanjohtaja on tehnyt esityksensä kunnanhallitukselle
henkilöstösuunnitelmaksi vuonna 2017.

Lisätiedot: Harri Lipasti, p. 040 314 3003

Virkojen perustamislomakkeet ovat liitteenä.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– perustaa seuraavat uudet virat Tuusulan kuntaan vuonna 2017:

Yleisjohto ja konsernipalvelut
Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut
Asiakirjahallinnon asiantuntija 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu
KVTES 01ASI040
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto sekä asiakirjahallinnon ja
arkistotoimen perustutkinto tai vastaava tutkinto.
Perustelut: Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen kuuluu
kunnanhallitukselle, mutta kunnanhallituksen on määrättävä viranhaltija, jo-
ka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta. Arkistotoimesta vas-
taa tällä hetkellä arkistosihteeri, mutta häntä ei voida määrätä asiakirjahallin-
toa johtavaksi viranhaltijaksi, koska arkistosihteeri on työsuhteisessa tehtä-
vässä. Näin ollen on syytä lakkauttaa arkistosihteerin tehtävä ja perustaa sen
tilalle virka ja samalla muuttaa virkanimike ja tarkentaa palkkaus vastaa-
maan tehtäviä/työn vaativuutta. Samalla lakkautetaan arkistosihteerin työso-
pimussuhteinen tehtävä.

Sosiaali- ja terveystoimi
Vanhuspalvelut
Sosiaaliohjaaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TuuSos02
Kelpoisuusehdot: sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun lain 272/2005 8 §:n mukainen pätevyys, sosionomi AMK.
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Perustelut: Ikäihmisten perhehoito lisää vanhussosiaalityössä tarvittavaa työ-
panosta. Vanhussosiaalityön osuutta omissa toimintayksikköihin tehtävässä
työssä laajennetaan ja vanhussosiaalityölle siirretään mm. asiakasmaksujen
päätöksenteko. Viran perustamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan lak-
kauttamalla Tuuskodon hoivapalveluissa oleva vastaavan sairaanhoitajan
virka. Kustannusvaikutus: vähentää menoja vuositasolla 6000 e.

Sairaanhoitaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: sairaanhoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon ammatti-
henkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tehtävään.
Perustelut: Sairaanhoitajan tehtävä muutetaan kotihoidossa työsuhteesta vi-
raksi, koska tehtävään sisällytetään asiakaspäätösten tekemistä. Muutos edel-
lyttää virkaa, koska työssä käytetään jatkossa julkista valtaa.

Samalla lakkautetaan sairaanhoitajan työsopimussuhteinen tehtävä.

Asumispalvelun esimies 1.12.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TuuSos05
Kelpoisuusehdot: soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto
(esim. sosionomi amk, sosionomi yamk), riittävä perehtyneisyys kehitys-
vammaisten palveluihin sekä kokemus esimiestehtävistä.
Perustelut: Vastaavaa vakanssia ei kunnassa ole aiemmin ollut. Palkkaryh-
män määrittelyssä ovat verrokkina olleet vanhusten hoiva- ja asumisyksiköi-
den esimiehet. Virka täytetään 1.1.2018 alkaen

Kasvatus- ja sivistystoimi
Opetus
3 laaja-alaista erityisopettajaa 1.8.2017 alkaen, palkkahinnoittelu OVTES
40304012
Kelpoisuusehdot: perusopetuslain 16 §:n 2 momentin ja 17 §:n 1 momentin
mukainen kelpoisuus
Perustelut: oppilaan tuen organisointia muutetaan ja resurssi jaetaan uudella
tavalla, jonka vuoksi virkojen perustamisella ei ole merkittävää kustannus-
vaikutusta. Kahdelle koululle tarvitaan uusi laaja-alaisen erityisopettajan vir-
ka.

– että seuraavat määräaikaiset virat otetaan käyttöön 1.1.2017 lu-
kien:

Sosiaali- ja terveystoimi
Kehittämis- ja hallintopalvelut
Hankepäällikkö ajalle 1.1.2107-31.12.2020, palkkahinnoittelu HALTUU2
Kelpoisuusehdot: ylempi yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto sekä
johtamiseen liittyvä täydennyskoulutus. Riittävä perehtyneisyys sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallintoon, sosiaali- ja terveystoimialaan sekä koke-
musta hankkeiden johtamisesta ja esimiestehtävistä.
Perustelut: Hankepäällikkö vastaa vastaa Tuusulan Apotti- hankkeen päivit-
täisestä johtamisesta ja käytännön toteutuksesta. Hankeorganisaation ydin tu-
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lee olemaan 3-4 henkilöä. Projektin tukena oleva henkilömäärä vaihtelee Oy
Apotti Ab:n hanketoimiston kanssa solmittavan resurssisopimuksen mukaan.
Vastaavaa vakanssia ei kunnassa ole aiemmin ollut. Määräaikaisuuden pe-
rusteena on määräaikainen hanke.
Valtuuston päätös 27.6.2016 § 74, kunnanhallituksen päätös 2.11.2017 §
400.

– että seuraavat määräaikaiset virat vakinaistetaan 1.1.2017 lu-
kien:

Kasvatus- ja sivistystoimi
Opetus
2 luokanopettaja 1.8.2017 alkaen, palkkahinnoittelu OVTES 40304030
Kelpoisuusehdot: perusopetuslain ja -asetuksen mukainen kelpoisuus
Perustelut: Oppilasmäärä on kasvanut Riihikallion ja Lepolan kouluissa ja
näihin kouluihin tarvitaan luokanopettajan virat. Virat ovat tällä hetkellä
määräaikaisia, joten kyse on viran vakinaistamisesta. Vakinaistamisella ei
ole kustannusvaikutuksia. Virkojen määrä ei ole vähentynyt muilta kouluilta,
joten sieltä ei voi siirtää avoimia virkoja kyseisiin kouluihin.

2 erityisluokanopettajaa 1.8.2017 alkaen, palkkahinnoittelu OVTES
0304012
Kelpoisuusehdot: perusopetuslain ja -asetuksen mukainen kelpoisuus.
Perustelut: Tuusulan kunta on tehnyt sopimuksen Sipoon kunnan kanssa ke-
hitysvammaisten lasten opetuksen järjestämisestä. Tätä varten tarvitaan kaksi
erityisluokanopettajan virkaa. Virkoja hoidettu lukuvuosi 2016 - 17 määräai-
kaisina virkoina.

2 laaja-alaista erityisopettajaa 1.8.2017 alkaen, palkkahinnoittelu OVTES
40304012
Kelpoisuusehdot: perusopetuslain ja -asetuksen mukainen kelpoisuus
Perustelut: Oppilaan tuen organisointi muutetaan ja erityisopetuksen resurssi
jaetaan uudella tavalla, jonka vuoksi virkojen vakinaistamisella ei ole kus-
tannusvaikutuksia. Tehtävät ovat lukuvuonna 2016-2017 määräaikaisia, joka
vuoksi kyseessä on määräaikaisten tehtävien vakinaistaminen

Päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2017 alkaen, palkkahinnoittelu OVTES
40307038
Kelpoisuusehdot: yläasteen ja lukion opettajan kelpoisuus
Perustelut: Tehtävä on muutettava toistaiseksi voimassa olevaksi, koska
opettajaa em. Aineisiin on tarvittu useita vuosia ja tarvitaan myös tulevai-
suudessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________
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Valt § 127/7.12.2016  Liite nro 127

Ehdotus Valtuusto päättää

– perustaa seuraavat uudet virat Tuusulan kuntaan vuonna 2017:

Yleisjohto ja konsernipalvelut
Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut
Asiakirjahallinnon asiantuntija 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu
KVTES 01ASI040
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto sekä asiakirjahallinnon ja
arkistotoimen perustutkinto tai vastaava tutkinto.
Perustelut: Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen kuuluu
kunnanhallitukselle, mutta kunnanhallituksen on määrättävä viranhaltija, jo-
ka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta. Arkistotoimesta vas-
taa tällä hetkellä arkistosihteeri, mutta häntä ei voida määrätä asiakirjahallin-
toa johtavaksi viranhaltijaksi, koska arkistosihteeri on työsuhteisessa tehtä-
vässä. Näin ollen on syytä lakkauttaa arkistosihteerin tehtävä ja perustaa sen
tilalle virka ja samalla muuttaa virkanimike ja tarkentaa palkkaus vastaa-
maan tehtäviä/työn vaativuutta. Samalla lakkautetaan arkistosihteerin työso-
pimussuhteinen tehtävä.

Sosiaali- ja terveystoimi
Vanhuspalvelut
Sosiaaliohjaaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TuuSos02
Kelpoisuusehdot: sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun lain 272/2005 8 §:n mukainen pätevyys, sosionomi AMK.
Perustelut: Ikäihmisten perhehoito lisää vanhussosiaalityössä tarvittavaa työ-
panosta. Vanhussosiaalityön osuutta omissa toimintayksikköihin tehtävässä
työssä laajennetaan ja vanhussosiaalityölle siirretään mm. asiakasmaksujen
päätöksenteko. Viran perustamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan lak-
kauttamalla Tuuskodon hoivapalveluissa oleva vastaavan sairaanhoitajan
virka. Kustannusvaikutus: vähentää menoja vuositasolla 6000 e.

Sairaanhoitaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: sairaanhoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon ammatti-
henkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tehtävään.
Perustelut: Sairaanhoitajan tehtävä muutetaan kotihoidossa työsuhteesta vi-
raksi, koska tehtävään sisällytetään asiakaspäätösten tekemistä. Muutos edel-
lyttää virkaa, koska työssä käytetään jatkossa julkista valtaa.

Samalla lakkautetaan sairaanhoitajan työsopimussuhteinen tehtävä.

Asumispalvelun esimies 1.12.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TuuSos05
Kelpoisuusehdot: soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto
(esim. sosionomi amk, sosionomi yamk), riittävä perehtyneisyys kehitys-
vammaisten palveluihin sekä kokemus esimiestehtävistä.
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Perustelut: Vastaavaa vakanssia ei kunnassa ole aiemmin ollut. Palkkaryh-
män määrittelyssä ovat verrokkina olleet vanhusten hoiva- ja asumisyksiköi-
den esimiehet. Virka täytetään 1.1.2018 alkaen

Kasvatus- ja sivistystoimi
Opetus
3 laaja-alaista erityisopettajaa 1.8.2017 alkaen, palkkahinnoittelu OVTES
40304012
Kelpoisuusehdot: perusopetuslain 16 §:n 2 momentin ja 17 §:n 1 momentin
mukainen kelpoisuus
Perustelut: oppilaan tuen organisointia muutetaan ja resurssi jaetaan uudella
tavalla, jonka vuoksi virkojen perustamisella ei ole merkittävää kustannus-
vaikutusta. Kahdelle koululle tarvitaan uusi laaja-alaisen erityisopettajan vir-
ka.

– että seuraavat määräaikaiset virat otetaan käyttöön 1.1.2017 lu-
kien:

Sosiaali- ja terveystoimi
Kehittämis- ja hallintopalvelut
Hankepäällikkö ajalle 1.1.2107-31.12.2020, palkkahinnoittelu HALTUU2
Kelpoisuusehdot: ylempi yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto sekä
johtamiseen liittyvä täydennyskoulutus. Riittävä perehtyneisyys sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallintoon, sosiaali- ja terveystoimialaan sekä koke-
musta hankkeiden johtamisesta ja esimiestehtävistä.
Perustelut: Hankepäällikkö vastaa vastaa Tuusulan Apotti- hankkeen päivit-
täisestä johtamisesta ja käytännön toteutuksesta. Hankeorganisaation ydin tu-
lee olemaan 3-4 henkilöä. Projektin tukena oleva henkilömäärä vaihtelee Oy
Apotti Ab:n hanketoimiston kanssa solmittavan resurssisopimuksen mukaan.
Vastaavaa vakanssia ei kunnassa ole aiemmin ollut. Määräaikaisuuden pe-
rusteena on määräaikainen hanke.
Valtuuston päätös 27.6.2016 § 74, kunnanhallituksen päätös 2.11.2017 §
400.

– että seuraavat määräaikaiset virat vakinaistetaan 1.1.2017 lu-
kien:

Kasvatus- ja sivistystoimi
Opetus
2 luokanopettaja 1.8.2017 alkaen, palkkahinnoittelu OVTES 40304030
Kelpoisuusehdot: perusopetuslain ja -asetuksen mukainen kelpoisuus
Perustelut: Oppilasmäärä on kasvanut Riihikallion ja Lepolan kouluissa ja
näihin kouluihin tarvitaan luokanopettajan virat. Virat ovat tällä hetkellä
määräaikaisia, joten kyse on viran vakinaistamisesta. Vakinaistamisella ei
ole kustannusvaikutuksia. Virkojen määrä ei ole vähentynyt muilta kouluilta,
joten sieltä ei voi siirtää avoimia virkoja kyseisiin kouluihin.
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2 erityisluokanopettajaa 1.8.2017 alkaen, palkkahinnoittelu OVTES
0304012
Kelpoisuusehdot: perusopetuslain ja -asetuksen mukainen kelpoisuus.
Perustelut: Tuusulan kunta on tehnyt sopimuksen Sipoon kunnan kanssa ke-
hitysvammaisten lasten opetuksen järjestämisestä. Tätä varten tarvitaan kaksi
erityisluokanopettajan virkaa. Virkoja hoidettu lukuvuosi 2016 - 17 määräai-
kaisina virkoina.

2 laaja-alaista erityisopettajaa 1.8.2017 alkaen, palkkahinnoittelu OVTES
40304012
Kelpoisuusehdot: perusopetuslain ja -asetuksen mukainen kelpoisuus
Perustelut: Oppilaan tuen organisointi muutetaan ja erityisopetuksen resurssi
jaetaan uudella tavalla, jonka vuoksi virkojen vakinaistamisella ei ole kus-
tannusvaikutuksia. Tehtävät ovat lukuvuonna 2016-2017 määräaikaisia, joka
vuoksi kyseessä on määräaikaisten tehtävien vakinaistaminen

Päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2017 alkaen, palkkahinnoittelu OVTES
40307038
Kelpoisuusehdot: yläasteen ja lukion opettajan kelpoisuus
Perustelut: Tehtävä on muutettava toistaiseksi voimassa olevaksi, koska
opettajaa em. Aineisiin on tarvittu useita vuosia ja tarvitaan myös tulevai-
suudessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
toimialat
taloussuunnittelija
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Dno KESH:1041 /2015

128 § TYÖSOPIMUSSUHTEISTEN TEHTÄVIEN KÄYTTÖÖNOTTO VUONNA 2017

Kunnanhallitus § 412 14.11.2016

Khall § 412/14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioesityksen henkilöstösuunnitelma sisältää esitykset
uusien työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotosta sekä määräaikaisten
tehtävien muuttamisesta toistaiseksi voimassa oleviksi. Valtuusto antaa täyt-
töoikeuden määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin ta-
lousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kunnanjohtaja ja kunnan johtoryhmät ovat käsitelleet henkilöstösuunnitel-
maa kokouksissaan. Talousarvioesitystä käsiteltiin laajennetussa johtoryh-
mässä 26.10.2015 ja yhteistyökomiteassa 26.10.2016. Näiden jälkeen kun-
nanjohtaja on tehnyt esityksensä kunnanhallitukselle henkilöstösuunnitel-
maksi vuonna 2017.

Lisätiedot: Harri Lipasti, p. 040 314 3003

Liitteenä tehtävälomakkeet.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– että seuraavat työsopimussuhteiset tehtävät saadaan ottaa käyt-
töön vuonna 2017:

Yleisjohto ja konsernipalvelut
Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut
Edunvalvontasihteeri 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES
01TOI010
Kelpoisuusehdot: tehtävään soveltuva toiseen asteen tutkinto ja työkokemus.
Perustelut: Järvenpään oikeusaputoimisto on ostanut 1.1.2009 lukien Tuusu-
lan kunnalta Järvenpään oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueella tarvitta-
vat edunvalvontapalvelut. Kunnan ja oikeusaputoimiston välillä laaditun so-
pimuksen mukaan kunta sitoutuu järjestämään edunvalvontapalvelut siten,
että käytettävissä on riittävät resurssit.  Sopimuskautena päämiesten luku-
määrä on noussut 538:sta n. 700:aan, mutta resursseja ei ole lisätty. Nykyi-
sellä henkilömäärällä tehtävistä ei pystytä suoriutumaan.  Valtion maksama
korvaus ja asiakkaiden maksamat palkkiot kattavat myös lisäresurssin, joskin
se lisää koko yksikön kuluja
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Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaalipalvelut
Perhetyöntekijä lapsiperheiden kotipalveluun 1.1.2017 alkaen, palkkahin-
noittelu KVTES 04SOS06A
Kelpoisuusehdot: sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun lain 272/2005 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali-
ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto lähihoitaja.
Perustelut: Lapsiperheiden kotipalvelua on vain ostopalveluna. Oma työnte-
kijä mahdollistaa kotipalvelun joustavamman käytön, nopeamman ja asia-
kaslähtöisemmän palvelutarpeeseen vastaamisen sekä yhteistyön kunnan
muiden toimijoiden, esim. perhetyön kanssa. Työntekijä osallistuu palvelu-
tarpeen arviointiin sosiaalityöntekijän kanssa niissä perheissä, joissa ei tila-
päinen lapsiperheiden kotipalvelu ole ollut riittävää. Ostopalveluna hankitun
lapsiperheiden kotipalvelun haasteena ovat vaihtuvat työntekijät.

Neljän kuukauden ostopalvelukulut ovat olleet 35.000 euroa, mikä vastaa
kunnan oman työntekijän vuosikustannusta.  Omana työnä tuotetun kotipal-
velun kustannustehokkuutta lisää se, ettei työntekijä ole sidottu minimitun-
timääriin / käyntikerta. Ostopalveluissa on tyypillisesti minimituntimäärä 3-
4h/krt, jolloin myös lyhemmistä käynneistä maksetaan vähintään 4 tunnin
mukaisesti.

Kotipalveluun perhetyöntekijä vähentää sosiaalihuoltolain mukaisen perhe-
työn kuormitusta ja ostopalvelujen tarvetta.

Terveyspalvelut
Sairaanhoitaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: sairaanhoitajan AMK, psykiatrian syventävät opinnot
Perustelut: Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden määrä on kasvanut vuosit-
tain. Erikoissairaanhoidon psykiatrian poliklinikan asiakkuudessa on n. 60
henkilöä, joilla ei ole varsinaisesti tarvetta erikoissairaanhoidon palveluun,
mutta kunnasta puuttuu tarvittavat avopsykiatrian tukipalvelut. Kunta voi
osittain korvata nyt erikoissairaanhoidon antamia palveluja järjestämällä pal-
velut itse. Palveluiden järjestäminen edellyttää yhteistyötä terveyskeskuksen
ja sosiaalipalvelujen psykiatrisen sairaanhoitajan, erityissosiaaliohjaajan ja
mielenterveyskuntoutujien kotikuntouttajien kanssa. Psykiatrinen sairaanhoi-
taja arvioi ja seuraa päihde- ja mielenterveysasiakkaiden lääkinnällistä kun-
toutusta, osallistuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja tukee kotona asu-
mista.

Terveydenhoitaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: terveydenhoitaja AMK (laki terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä)
Perustelut: Kiireettömän hoidon valinnanvapaus tuli voimaan 1.1.2014 (ter-
veydenhuoltolaki 48§), joka lisäsi Kellokosken neuvolan asiakasmääriä niin,
että Kellokoskelle muodostui uusi terveydenhoitajan alue jossa on n.120 0-6
vuotiasta lasta, 20 raskaana olevaa ja ehkäisyasiakkaita. Tältä alueelta puut-
tuu vakituinen terveydenhoitaja.  (STM ja VNA(338/2011)antavat suosituk-
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sen terveydenhoitajan työn määrästä. Joten tarvitsemme kolmannen (0,5)
terveydenhoitajan Kellokosken neuvolaan hoitamaan tätä uutta neuvola-
aluetta. Vuonna 2015 voimaantullut isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden
tunnustaminen on lisännyt huomattavasti työmäärää äitiysneuvolatyössä.

v.2017 oppilasmäärän kasvuun vaikuttaa väestökasvun lisäksi mm. Tuusulan
kunnan Mäntsälän kanssa sopima oppilaaksiotto Kellokosken koululle. Ny-
kyisen sopimuksen myötä koululle tulee 150 mäntsäläläistä oppilasta, joille
tulee tarjota oppilashuoltolain mukaiset palvelut. Lisäksi kasvatus- ja sivis-
tystoimi on sopinut Sipoon kanssa kehitysvammaisten oppilaiden opetuksen
järjestämisestä Mikkolan koululla. Näiden oppilaiden yksilökohtainen ja yh-
teisöllinen oppilashuolto tulee Tuusulan järjestettäväksi. Tälläkin hetkellä
koulu-ja opiskeluterveydenhuollossa on mahdotonta vastata asetuk-
sen(338/2011) mukaisiin vaatimuksiin.

Terveyskeskuspsykologi 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelut TuuTet
Kelpoisuusehdot: psykologian maisteri (laki terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä)
Perustelut: Kiireettömän hoidon valinnanvapaus tuli voimaan 1.1.2014 (ter-
veydenhuoltolaki 48§), joka lisäsi Kellokosken neuvolan asiakasmääriä niin,
että Kellokoskelle muodostui uusi neuvola-alue jossa on n.120 0-6 vuotiasta
lasta. Näille asiakkaille tulee tarjota myös neuvolapsykologin palvelut.

Neuvola- ja alakouluikäisten osalta olisi tarvetta tehdä entistä enemmän en-
naltaehkäisevää ja verkostollista työtä. Tehokkaalla hoitoon ohjauksella, oi-
kea-aikaisella ja oikein kohdennetulla hoidolla pystytään auttamaan perheitä
varhaisessa vaiheessa, jolloin tarve pitkille ja kalliille ostopalveluna hankit-
taville hoidoille (mm. neuropsykologinen kuntoutus ja psykoterapiat) vähe-
nee.

v.2017 oppilasmäärän kasvuun vaikuttaa väestökasvun lisäksi mm. Tuusulan
kunnan Mäntsälän kanssa sopima oppilaaksiotto Kellokosken koululle. Ny-
kyisen sopimuksen myötä koululle tulee 150 mäntsäläläistä oppilasta, joille
tulee tarjota oppilashuoltolain mukaiset palvelut. Lisäksi kasvatus- ja sivis-
tystoimi on sopinut Sipoon kanssa kehitysvammaisten oppilaiden opetuksen
järjestämisestä Mikkolan koululla. Näiden oppilaiden yksilökohtainen ja yh-
teisöllinen oppilashuolto tulee Tuusulan järjestettäväksi. Palvelun tarjoami-
nen lain määrittämissä aikarajoissa ei ole mahdollista nykyresurssein (6 psy-
kologia).

Sairaalapalvelut
Sairaanhoitaja (akuutti kotihoito) 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu
KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: sairaanhoitaja
Perustelut: akuutti kotihoidon lisääntyvä tarve sairaalatasoisten potilaiden
hoidossa. Erikoissairaanhoito kotiuttaa työikäisiä potilaita, joiden hoito vaatii
sairaanhoitajatasoista hoitoa, mutta potilaat tulevat toimeen kotona hoitojen
välillä. Kotiin tuotettava hoito on kunnan strategian mukaista asiakaslähtöis-
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tä toimintaa ja on myös kustannustehokasta koska sairaalapäivämaksut kun-
nalle vähenevät.

Vammaispalvelut
Ohjaaja 1.10.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 04SOS06A
Kelpoisuusehdot: sosiaali- ja terveyssalan perustutkinto tai muu soveltuva
koulutus. Työkokemusta kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimimises-
ta.
Perustelut: Tavoitteena on järjestää kevyempää asumisen tukea ympärivuo-
rokautisesti valvotun asumisen sijasta silloin, kun asiakas tällaisella palvelul-
la selviytyy. Kustannuksia katetaan ostopalveluja vähentämällä.

Kuntakehitys ja tekniikka
Yhdyskuntatekniikka
Työmaavalvoja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TS 1B
Kelpoisuusehdot: ei lainsäädännöllisiä pätevyysvaatimuksia
Perustelut: Nykyisellä ja lähivuosien rakentamisen intensiteetistä johtuen
rakennustyömailla on resurssipula työmaan valvonta ja johtotehtävissä.

– että seuraavat määräaikaiset työsopimussuhteiset tehtävät saa-
daan ottaa käyttöön vuonna 2017:

Yleisjohto ja konsernipalvelut
Talous- ja tietohallinto
IT-tukihenkilö ajalle 1.1.-31.12.2017, palkkahinnoittelu KVTES
01ICT060§
Kelpoisuusehdot: vähintään toisen asteen it-painotteinen tutkinto
Perustelut: Kunnan voimakkaasti kasvanut IT-ympäristö sekä useat kiireelli-
set kehityshankkeet (esim. opetusverkon kehitystarpeet, uusien mobiilirat-
kaisujen käyttöönotto, kasvanut mobiililaitetuen tarve) vaativat lisää henkilö-
resursseja. Yksikössä on ollut määräaikainen it-tukihenkilö 1.1.2014 lähtien,
joten IT-tukihenkilöiden määrä ei tämän myötä yksikössä kasva eikä myös-
kään yksikön nykyisen henkilöstön määrä. Tehtävä on määräaikainen, koska
tuleva sote- ja kuntauudistus tulevat suurella todennäköisyydellä vaikutta-
maan resurssitarpeeseen muutaman vuoden periodilla.

Projektityöntekijä ajalle 1.1.-15.7.23017, palkkahinnoittelu KVTES
01TOI060
Kelpoisuusehdot: opistotason koulutus tai muu soveltuva koulutus; soveltuva
tietotekninen ja viestinnällinen osaaminen; hyvä suomen kielen kirjallinen
taito
Perustelut: Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista vel-
voittaa, että kunnan on kuvattava palvelujaan koskevat tiedot palvelutietova-
rantoon ja tuotava rekisteritietojaan palveluväylän kautta palvelunäkymään
viimeistään 1.7.2017. Palvelutietovarannon käyttöönottoon liittyviin palkka-
kustannuksiin on haettavissa valtionvarainministeriön valtionavustusta
10.000e (max. 75 % palkkakustannuksista).
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Määräaikaisuuden peruste on työn projektimainen luonne. Palvelut kuvataan
palvelutietovarantoon 1.7.2017 mennessä. Tietojen ylläpito vastuutetaan ja
opastetaan projektin kuluessa.

Viestintä
Tiedottaja ajalle 1.1.2017 - 31.8.2020, palkkahinnoittelu HALTUU1
Kelpoisuusehdot: korkeakoulututkinto, jossa viestinnän opintoja, työkoke-
mus viestinnästä ja markkinoinnista
Perustelut: Tuusulan kunta ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut ovat sopi-
neet puite- ja yhteistoimintasopimuksessa, että messupaikkakunta palkkaa
tiedottajan ajalle 1.2.2018 - 31.8.2020. Tehtävänä on mm. messuihin liittyvä
messupaikkakunnan tiedotus, yhteinen tiedotus sekä tiedotussuunnitelma
Suomen Asuntomessujen kanssa. Sopimuksen mukaan kunta pyrkii palk-
kaamaan tiedottajan aikaisemmin mahdollisuuksien mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaalipalvelut
Maahanmuuttokoordinaattori ajalle 1.1.-31.12.2017, palkkahinnoittelu
TuuSos04
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto ja pakolaisten vastaanot-
toon, kotouttamiseen tai monikulttuurisuuteen liittyvä työkokemus.
Perustelut: Ely- keskuksen ja kunnan välinen sopimus pakolaisten vastaan-
otosta edellyttää kotouttamislain noudattamista ja resurssien osoittamista ko-
touttamistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Pakolaisohjaaja ajalle 1.1.-31.12.2017, palkkahinnoittelu KVTES
04SOS06A
Kelpoisuusehdot: sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto
tai muu soveltuva koulutus sekä palkolaisten vastaanottoon, kotouttamiseen
tai monikulttuurisuuteen liittyvä työkokemus.
Perustelut: Ely-keskuksen ja kunnan välinen sopimus pakolaisten vastaan-
otosta edellyttää kotouttamislain noudattamista ja resurssien osoittamista ko-
touttamistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Kehittämis- ja hallintopalvelut
Erityissuunnittelija ajalle 1.1.2017-31.12.2019, palkkahinnoittelu
HALTUU1
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto
Perustelut: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on toimialan suurin muu-
tos kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti ja edellyttää mittavaa ennakko-
valmistautumista ja tiedontuotantoa muutoksen johtamiseksi. Toimialalla ei
ole yhtään suunnittelijaa.

ICT-järjestelmäsuunnittelija ajalle 1.1.2017-31.12.2020, palkkahinnoittelu
HALTUU 1
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto tai aiemmin hankittu vas-
taava pätevyys.
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Perustelut: Apotti- hankkeen arkkitehtuuriin ja teknologiaan liittyvissä asi-
oissa ICT -järjestelmäsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia, että kaikki Oy
Apotti Ab:n hanketoimiston määrittelemät ja suosittelemat tekniset tehtävät
tulevat toteutettua aikataulun mukaisesti.
Vastaavaa vakanssia ei kunnassa ole aiemmin ollut. Tuusulan Apotti-hanke
on määräaikainen, mistä johtuen myös tehtävän perusteena on määräaikai-
suus.
Valtuuston päätös 27.6.2016 § 74, kunnanhallituksen päätös 2.11.2017 §
400.

ICT-sisällönsuunnittelija ajalle 1.1.2017-31.12.2020, palkkahinnoittelu
HALTUU 1
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto tai aiemmin hankittu vas-
taava pätevyys.
Perustelut: Apotti -hankkeen arkkitehtuuriin ja teknologiaan liittyvissä asi-
oissa ICT-sisällönsuunnittelija vastaa Tuusulan Apotti-hankkeen käytännön
toimenpiteiden toteutuksesta. ICT-sisällönsuunnittelijan tehtävänä on huo-
lehtia, että kaikki Oy Apotti Ab:n hanketoimiston määrittelemät ja suositte-
lemat järjestelmän sisältöön liittyvät tehtävät tulevat toteutettua aikataulun
mukaisesti.
Vastaavaa vakanssia ei ole aiemmin ollut. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen Apotti-hanke.
Valtuuston päätös 27.6.2016 § 74, kunnanhallituksen päätös 2.11.2017 §
400.

Kasvatus- ja sivistystoimi
Museo
Opas  (6 kk), palkkahinnoittelu KVTES 02MUS070
Kelpoisuusehdot: museoalalle soveltuva koulutus/alan opiskelija
Perustelut: Suomi 100- juhlavuoden asiakaspalvelun ja tapahtumatuotannon
toteuttamiseen museoissa.

Määrärahalisäys tilapäisten kk-palkkoihin mahdollistaa Taidekeskus Kasar-
min osittaisen aukiolon ja antaa lisäresurssia ruuhka-aikojen asiakaspalve-
luun ja tapahtumatuotantoon kaikissa museoissa.

Kulttuuripalvelut
Kulttuurituottaja (6 kk), palkkahinnoittelu KVTES 02VAP050
Kelpoisuusehdot: soveltuva kulttuurituotannon amk-koulutus, riittävä koke-
mus tuottajan tehtävistä
Perustelut: Mahdollistaa Suomi100 -juhlavuoden tapahtumien toteuttamisen
yleisen kulttuuritoiminnan yksikössä vuotuistapahtumien lisäksi sekä verkos-
toyhteistyötapahtumissa kolmannen sektorin tapahtumajärjestäjien avustami-
sen mm. viestinnässä.

Kuntakehitys ja tekniikka
Kuntakehitys
Projektikoordinaattori ajalle 1.8.2017-31.12.2020
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Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto
Perustelut: asuntomessujen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti

Asuntomessujen projektipäällikkö ajalle 1.12.2016-31.12.2020
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto
Perustelut: Projektipäällikkö vastaa tapahtuman Tuusulan kunnalle kuuluvas-
ta osuudesta, kokoaa projektiorganisaation ja johtaa projektia tavoitteeseen
yhdessä Rykmentinpuiston ohjelman henkilöstön kanssa. Projektiorganisaa-
tion ydin tulee koostumaan 4-5 henkilöstä. Projektiorganisaation apuna ovat
kunnan ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen organisaatiot.

– muuttaa seuraavat määräaikaiset tehtävät toistaiseksi voimassa
oleviksi tehtäviksi:

Sosiaali- ja terveystoimi
Terveyspalvelut
Työterveyshoitaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: terveydenhoitajan tutkinto
Perustelut: Työterveyshoitaja on valvontaviranomaisen edellyttämä lisäre-
surssi, aluehallintovirasto on päätöksessään 26.5.2016
(ESAVI/1033/05.07.03/2015) totesi, että Tuusulan kunnan työterveyshuollon
henkilöstömäärä on riittämätön suhteessa palvelujen tarpeeseen. Samoin la-
kisääteisen työterveyshuollon palvelujen saatavuus oli riittämätön työter-
veyshoitajien osalta. Tuusulan kunta on ryhtynyt toimiin kunnan työterveys-
huollon lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Työterveyshuoltoon on
palkattu osa-aikainen työterveyshoitaja ja vuoden 2016 aikana vielä yksi uusi
työterveyshoitajan vakanssi. Lisäksi yksikössä on työtehtävien uudelleen jär-
jestelyjä.  Aluehallintovirasto seuraa Tuusulan työterveyshuollon lakisääteis-
ten palvelujen toteutumista.

Sairaalapalvelut
Sairaanhoitaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: sairaanhoitaja
Perustelut: akuutti kotihoidon lisääntyvä tarve sairaalatasoisten potilaiden
hoidossa. Erikoissairaanhoito kotiuttaa työikäisiä potilaita, joiden hoito vaatii
sairaanhoitajatasoista hoitoa, mutta potilaat tulevat toimeen kotona hoitojen
välillä. Kotiin tuotettava hoito on kunnan strategian mukaista asiakaslähtöis-
tä toimintaa ja on myös kustannustehokasta koska sairaalapäivämaksut kun-
nalle vähenevät. Tehtävä on vuonna 2016 rahoitettu tehostettuun kotihoitoon
kohdennetulla testamenttirahalla.

Kasvatus- ja sivistystoimi
Opetus
5 koulunkäynninohjaajaa 1.8.2017, palkkahinnoittelu KVTES 05KOU010
Kelpoisuusehdot: koulunkäyntiavustajan tutkinto tai soveltuva ammatillinen
perustutkinto.
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Perustelut: Avustajien tarve on vakiintunut, jonka vuoksi määräaikaisuuksil-
le ei ole perusteita. Vakinaistamisia on tehty vuosittain 5-10 kpl, jotta pääs-
tään tilanteeseen, jossa laissa kiellettyä määräaikaisuuksien ketjuttamista ei
tapahdu.

Nuorisopalvelut
Yksilövalmentaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu
Kelpoisuusehdot: alalle soveltuva koulutus (esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja, yhteisöpedagogi amk tai sosionomi amk). Lisäksi työkokemus
nuorten kanssa toimimisesta ja verkostotyöstä.
Perustelut: Yksilövalmentajan toimi kuuluu kohdennetun nuorisotyön perus-
tehtäviin. Sen vakinaistaminen on tärkeää, jotta voimme luoda pysyvän pal-
veluketjun. Starttipajatoiminnan kehittäminen ja sen nitominen osaksi halli-
tuksen suunnittelemia muutoksia ei tule laadukkaasti onnistumaan ilman va-
kinaista sitoutunutta henkilöstöä.

Vuoden 2015 alusta päätettiin valmentajien mitoitukseksi 3 henkilöä aikai-
semman neljän sijaan. Kuitenkin kasvaneiden asiakasmäärien, työn jatkuvan
kehittämisen ja uusien palveluiden takia työtä ei ole tällä henkilöstömäärällä
pystytty toteuttamaan. Kyseinen yksilövalmentajan paikka on ollut määräai-
kaisena tehtävänä jo yli kaksi vuotta, välillä sijaistuksena ja pääosin määrä-
aikaisena.

Pajatoiminta on tulossa vuoden 2017 alusta osaksi nuorisolain määrittelemiä
toimintoja, joten sen toiminta tulee Tuusulassakin vakiinnuttaa.

Palkkakulut eivät nosta henkilöstömenoja vuoteen 2016 verrattuna, sillä val-
tion rahoituksen osuus kohdennetun nuorisotyön talousarvioon on noussut jo
vuonna 2016. Tämän hetkisen tiedon mukaan muutoksia tähän ei ole tulossa
tulevana vuonna.

Määräaikaisuuden perusteita ei tehtävään enää ole lain tai hyvän työnantaja-
kuvan toteuttamiseksi

Kuntakehitys ja tekniikka
Kuntasuunnittelu
Maankäyttöneuvottelija 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TS II
Kelpoisuusehdot: maanmittausalan amk-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava
aiempi tutkinto.
Perustelut: Maankäyttöneuvottelija palkattiin maankäyttöön tukemaan
maanhankintaa sekä yritystonttien myyntiä, mutta tehtäväjärjestelyjen liitty-
essä toisiinsa elinkeinopuolen kanssa, tehtävä perustettiin määräaikaisena
2017 vuoden loppuun.

Maankäytössä on äärimmäisen tärkeää turvata vähintäänkin nykyiset resurs-
sit, koska isojen kaavahankkeiden myötä myyntiin vapautuvien tonttien
myyntiin, tarvittavien maa-alueiden hankintaan ja sopimusneuvotteluihin
tarvitaan vahvistusta enenevissä määrin.
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Kartoittaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TS IIB
Kelpoisuusehdot: maanmittausalan perustutkinto, kartoittaja
Perustelut: Tuusulan kunnan paikkatietoyksikön maastomittaustehtävissä on
työskennellyt aiemmin vakinaisesti 6 henkilöä. Tämä on mahdollistanut
kolmen maastomittausryhmän työskentelyn. Maastomittaustehtävät jakautu-
vat kolmeen osa-alueeseen; rakennuslupamittaukset, kiinteistönmuodostuk-
seen liittyvät mittaukset ja kartaston ylläpitoon liittyvät mittaukset.

Kartoittaja Petri Kokkosen irtisanoutumisen jälkeen vuodesta 2014 alkaen
maastomittaustehtävissä työskentelevän vakinaisen henkilöstön määrä on ol-
lut 5 henkilöä.

Kartoittaja Tomi Parkkonen on työskennellyt maastomittaustehtävissä useis-
sa määräaikaisissa palvelussuhteissa vuodesta 2012 alkaen, mikä on mahdol-
listanut kolmen mittausryhmän työskentelyn. Nykyinen määräaikainen työ-
suhde päättyy 16.11.2016.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus päätti lisäksi ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– että seuraava työsopimussuhteinen tehtävä saadaan ottaa käyt-
töön vuonna 2017:

Kuntakehitys ja tekniikka
Maankäyttö
Maankäyttöinsinööri 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TS II tai III
Kelpoisuusehdot: vähimmäisvaatimuksena tehtävään on maanmittausalan
AMK-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aiempi tutkinto.
Perustelut: maankäytössä tarvitaan vahvistusta suurten kaavahankkeiden
myötä mm. tonttien myyntiin, tarvittavien maa-alueiden hankintaan ja sopi-
musneuvotteluihin.

__________

Valt § 128/7.12.2016  Liite nro 128

Ehdotus Valtuusto päättää

– että seuraavat työsopimussuhteiset tehtävät saadaan ottaa käyt-
töön vuonna 2017:
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Yleisjohto ja konsernipalvelut
Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut
Edunvalvontasihteeri 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES
01TOI010
Kelpoisuusehdot: tehtävään soveltuva toiseen asteen tutkinto ja työkokemus.
Perustelut: Järvenpään oikeusaputoimisto on ostanut 1.1.2009 lukien Tuusu-
lan kunnalta Järvenpään oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueella tarvitta-
vat edunvalvontapalvelut. Kunnan ja oikeusaputoimiston välillä laaditun so-
pimuksen mukaan kunta sitoutuu järjestämään edunvalvontapalvelut siten,
että käytettävissä on riittävät resurssit.  Sopimuskautena päämiesten luku-
määrä on noussut 538:sta n. 700:aan, mutta resursseja ei ole lisätty. Nykyi-
sellä henkilömäärällä tehtävistä ei pystytä suoriutumaan.  Valtion maksama
korvaus ja asiakkaiden maksamat palkkiot kattavat myös lisäresurssin, joskin
se lisää koko yksikön kuluja

Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaalipalvelut
Perhetyöntekijä lapsiperheiden kotipalveluun 1.1.2017 alkaen, palkkahin-
noittelu KVTES 04SOS06A
Kelpoisuusehdot: sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun lain 272/2005 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali-
ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto lähihoitaja.
Perustelut: Lapsiperheiden kotipalvelua on vain ostopalveluna. Oma työnte-
kijä mahdollistaa kotipalvelun joustavamman käytön, nopeamman ja asia-
kaslähtöisemmän palvelutarpeeseen vastaamisen sekä yhteistyön kunnan
muiden toimijoiden, esim. perhetyön kanssa. Työntekijä osallistuu palvelu-
tarpeen arviointiin sosiaalityöntekijän kanssa niissä perheissä, joissa ei tila-
päinen lapsiperheiden kotipalvelu ole ollut riittävää. Ostopalveluna hankitun
lapsiperheiden kotipalvelun haasteena ovat vaihtuvat työntekijät.

Neljän kuukauden ostopalvelukulut ovat olleet 35.000 euroa, mikä vastaa
kunnan oman työntekijän vuosikustannusta.  Omana työnä tuotetun kotipal-
velun kustannustehokkuutta lisää se, ettei työntekijä ole sidottu minimitun-
timääriin / käyntikerta. Ostopalveluissa on tyypillisesti minimituntimäärä 3-
4h/krt, jolloin myös lyhemmistä käynneistä maksetaan vähintään 4 tunnin
mukaisesti.

Kotipalveluun perhetyöntekijä vähentää sosiaalihuoltolain mukaisen perhe-
työn kuormitusta ja ostopalvelujen tarvetta.

Terveyspalvelut
Sairaanhoitaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: sairaanhoitajan AMK, psykiatrian syventävät opinnot
Perustelut: Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden määrä on kasvanut vuosit-
tain. Erikoissairaanhoidon psykiatrian poliklinikan asiakkuudessa on n. 60
henkilöä, joilla ei ole varsinaisesti tarvetta erikoissairaanhoidon palveluun,
mutta kunnasta puuttuu tarvittavat avopsykiatrian tukipalvelut. Kunta voi
osittain korvata nyt erikoissairaanhoidon antamia palveluja järjestämällä pal-
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velut itse. Palveluiden järjestäminen edellyttää yhteistyötä terveyskeskuksen
ja sosiaalipalvelujen psykiatrisen sairaanhoitajan, erityissosiaaliohjaajan ja
mielenterveyskuntoutujien kotikuntouttajien kanssa. Psykiatrinen sairaanhoi-
taja arvioi ja seuraa päihde- ja mielenterveysasiakkaiden lääkinnällistä kun-
toutusta, osallistuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja tukee kotona asu-
mista.

Terveydenhoitaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: terveydenhoitaja AMK (laki terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä)
Perustelut: Kiireettömän hoidon valinnanvapaus tuli voimaan 1.1.2014 (ter-
veydenhuoltolaki 48§), joka lisäsi Kellokosken neuvolan asiakasmääriä niin,
että Kellokoskelle muodostui uusi terveydenhoitajan alue jossa on n.120 0-6
vuotiasta lasta, 20 raskaana olevaa ja ehkäisyasiakkaita. Tältä alueelta puut-
tuu vakituinen terveydenhoitaja.  (STM ja VNA(338/2011)antavat suosituk-
sen terveydenhoitajan työn määrästä. Joten tarvitsemme kolmannen (0,5)
terveydenhoitajan Kellokosken neuvolaan hoitamaan tätä uutta neuvola-
aluetta. Vuonna 2015 voimaantullut isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden
tunnustaminen on lisännyt huomattavasti työmäärää äitiysneuvolatyössä.

v.2017 oppilasmäärän kasvuun vaikuttaa väestökasvun lisäksi mm. Tuusulan
kunnan Mäntsälän kanssa sopima oppilaaksiotto Kellokosken koululle. Ny-
kyisen sopimuksen myötä koululle tulee 150 mäntsäläläistä oppilasta, joille
tulee tarjota oppilashuoltolain mukaiset palvelut. Lisäksi kasvatus- ja sivis-
tystoimi on sopinut Sipoon kanssa kehitysvammaisten oppilaiden opetuksen
järjestämisestä Mikkolan koululla. Näiden oppilaiden yksilökohtainen ja yh-
teisöllinen oppilashuolto tulee Tuusulan järjestettäväksi. Tälläkin hetkellä
koulu-ja opiskeluterveydenhuollossa on mahdotonta vastata asetuk-
sen(338/2011) mukaisiin vaatimuksiin.

Terveyskeskuspsykologi 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelut TuuTet
Kelpoisuusehdot: psykologian maisteri (laki terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä)
Perustelut: Kiireettömän hoidon valinnanvapaus tuli voimaan 1.1.2014 (ter-
veydenhuoltolaki 48§), joka lisäsi Kellokosken neuvolan asiakasmääriä niin,
että Kellokoskelle muodostui uusi neuvola-alue jossa on n.120 0-6 vuotiasta
lasta. Näille asiakkaille tulee tarjota myös neuvolapsykologin palvelut.

Neuvola- ja alakouluikäisten osalta olisi tarvetta tehdä entistä enemmän en-
naltaehkäisevää ja verkostollista työtä. Tehokkaalla hoitoon ohjauksella, oi-
kea-aikaisella ja oikein kohdennetulla hoidolla pystytään auttamaan perheitä
varhaisessa vaiheessa, jolloin tarve pitkille ja kalliille ostopalveluna hankit-
taville hoidoille (mm. neuropsykologinen kuntoutus ja psykoterapiat) vähe-
nee.

v.2017 oppilasmäärän kasvuun vaikuttaa väestökasvun lisäksi mm. Tuusulan
kunnan Mäntsälän kanssa sopima oppilaaksiotto Kellokosken koululle. Ny-
kyisen sopimuksen myötä koululle tulee 150 mäntsäläläistä oppilasta, joille
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tulee tarjota oppilashuoltolain mukaiset palvelut. Lisäksi kasvatus- ja sivis-
tystoimi on sopinut Sipoon kanssa kehitysvammaisten oppilaiden opetuksen
järjestämisestä Mikkolan koululla. Näiden oppilaiden yksilökohtainen ja yh-
teisöllinen oppilashuolto tulee Tuusulan järjestettäväksi. Palvelun tarjoami-
nen lain määrittämissä aikarajoissa ei ole mahdollista nykyresurssein (6 psy-
kologia).

Sairaalapalvelut
Sairaanhoitaja (akuutti kotihoito) 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu
KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: sairaanhoitaja
Perustelut: akuutti kotihoidon lisääntyvä tarve sairaalatasoisten potilaiden
hoidossa. Erikoissairaanhoito kotiuttaa työikäisiä potilaita, joiden hoito vaatii
sairaanhoitajatasoista hoitoa, mutta potilaat tulevat toimeen kotona hoitojen
välillä. Kotiin tuotettava hoito on kunnan strategian mukaista asiakaslähtöis-
tä toimintaa ja on myös kustannustehokasta koska sairaalapäivämaksut kun-
nalle vähenevät.

Vammaispalvelut
Ohjaaja 1.10.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 04SOS06A
Kelpoisuusehdot: sosiaali- ja terveyssalan perustutkinto tai muu soveltuva
koulutus. Työkokemusta kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimimises-
ta.
Perustelut: Tavoitteena on järjestää kevyempää asumisen tukea ympärivuo-
rokautisesti valvotun asumisen sijasta silloin, kun asiakas tällaisella palvelul-
la selviytyy. Kustannuksia katetaan ostopalveluja vähentämällä.

Kuntakehitys ja tekniikka
Yhdyskuntatekniikka
Työmaavalvoja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TS 1B
Kelpoisuusehdot: ei lainsäädännöllisiä pätevyysvaatimuksia
Perustelut: Nykyisellä ja lähivuosien rakentamisen intensiteetistä johtuen
rakennustyömailla on resurssipula työmaan valvonta ja johtotehtävissä.

Maankäyttö
Maankäyttöinsinööri 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TS II tai III
Kelpoisuusehdot: vähimmäisvaatimuksena tehtävään on maanmittausalan
AMK-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aiempi tutkinto.
Perustelut: maankäytössä tarvitaan vahvistusta suurten kaavahankkeiden
myötä mm. tonttien myyntiin, tarvittavien maa-alueiden hankintaan ja sopi-
musneuvotteluihin.

– että seuraavat määräaikaiset työsopimussuhteiset tehtävät saa-
daan ottaa käyttöön vuonna 2017:
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Yleisjohto ja konsernipalvelut
Talous- ja tietohallinto
IT-tukihenkilö ajalle 1.1.–31.12.2017, palkkahinnoittelu KVTES
01ICT060§
Kelpoisuusehdot: vähintään toisen asteen it-painotteinen tutkinto
Perustelut: Kunnan voimakkaasti kasvanut IT-ympäristö sekä useat kiireelli-
set kehityshankkeet (esim. opetusverkon kehitystarpeet, uusien mobiilirat-
kaisujen käyttöönotto, kasvanut mobiililaitetuen tarve) vaativat lisää henkilö-
resursseja. Yksikössä on ollut määräaikainen it-tukihenkilö 1.1.2014 lähtien,
joten IT-tukihenkilöiden määrä ei tämän myötä yksikössä kasva eikä myös-
kään yksikön nykyisen henkilöstön määrä. Tehtävä on määräaikainen, koska
tuleva sote- ja kuntauudistus tulevat suurella todennäköisyydellä vaikutta-
maan resurssitarpeeseen muutaman vuoden periodilla.

Projektityöntekijä ajalle 1.1.–15.7.23017, palkkahinnoittelu KVTES
01TOI060
Kelpoisuusehdot: opistotason koulutus tai muu soveltuva koulutus; soveltuva
tietotekninen ja viestinnällinen osaaminen; hyvä suomen kielen kirjallinen
taito
Perustelut: Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista vel-
voittaa, että kunnan on kuvattava palvelujaan koskevat tiedot palvelutietova-
rantoon ja tuotava rekisteritietojaan palveluväylän kautta palvelunäkymään
viimeistään 1.7.2017. Palvelutietovarannon käyttöönottoon liittyviin palkka-
kustannuksiin on haettavissa valtionvarainministeriön valtionavustusta
10.000e (max. 75 % palkkakustannuksista).

Määräaikaisuuden peruste on työn projektimainen luonne. Palvelut kuvataan
palvelutietovarantoon 1.7.2017 mennessä. Tietojen ylläpito vastuutetaan ja
opastetaan projektin kuluessa.

Viestintä
Tiedottaja ajalle 1.1.2017 - 31.8.2020, palkkahinnoittelu HALTUU1
Kelpoisuusehdot: korkeakoulututkinto, jossa viestinnän opintoja, työkoke-
mus viestinnästä ja markkinoinnista
Perustelut: Tuusulan kunta ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut ovat sopi-
neet puite- ja yhteistoimintasopimuksessa, että messupaikkakunta palkkaa
tiedottajan ajalle 1.2.2018 - 31.8.2020. Tehtävänä on mm. messuihin liittyvä
messupaikkakunnan tiedotus, yhteinen tiedotus sekä tiedotussuunnitelma
Suomen Asuntomessujen kanssa. Sopimuksen mukaan kunta pyrkii palk-
kaamaan tiedottajan aikaisemmin mahdollisuuksien mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaalipalvelut
Maahanmuuttokoordinaattori ajalle 1.1.–31.12.2017, palkkahinnoittelu
TuuSos04
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto ja pakolaisten vastaanot-
toon, kotouttamiseen tai monikulttuurisuuteen liittyvä työkokemus.
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Perustelut: Ely- keskuksen ja kunnan välinen sopimus pakolaisten vastaan-
otosta edellyttää kotouttamislain noudattamista ja resurssien osoittamista ko-
touttamistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Pakolaisohjaaja ajalle 1.1.–31.12.2017, palkkahinnoittelu KVTES
04SOS06A
Kelpoisuusehdot: sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto
tai muu soveltuva koulutus sekä palkolaisten vastaanottoon, kotouttamiseen
tai monikulttuurisuuteen liittyvä työkokemus.
Perustelut: Ely-keskuksen ja kunnan välinen sopimus pakolaisten vastaan-
otosta edellyttää kotouttamislain noudattamista ja resurssien osoittamista ko-
touttamistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Kehittämis- ja hallintopalvelut
Erityissuunnittelija ajalle 1.1.2017–31.12.2019, palkkahinnoittelu
HALTUU1
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto
Perustelut: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on toimialan suurin muu-
tos kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti ja edellyttää mittavaa ennakko-
valmistautumista ja tiedontuotantoa muutoksen johtamiseksi. Toimialalla ei
ole yhtään suunnittelijaa.

ICT-järjestelmäsuunnittelija ajalle 1.1.2017–31.12.2020, palkkahinnoitte-
lu  HALTUU 1
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto tai aiemmin hankittu vas-
taava pätevyys.
Perustelut: Apotti- hankkeen arkkitehtuuriin ja teknologiaan liittyvissä asi-
oissa ICT -järjestelmäsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia, että kaikki Oy
Apotti Ab:n hanketoimiston määrittelemät ja suosittelemat tekniset tehtävät
tulevat toteutettua aikataulun mukaisesti.
Vastaavaa vakanssia ei kunnassa ole aiemmin ollut. Tuusulan Apotti-hanke
on määräaikainen, mistä johtuen myös tehtävän perusteena on määräaikai-
suus.
Valtuuston päätös 27.6.2016 § 74, kunnanhallituksen päätös 2.11.2017 §
400.

ICT-sisällönsuunnittelija ajalle 1.1.2017–31.12.2020, palkkahinnoittelu
HALTUU 1
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto tai aiemmin hankittu vas-
taava pätevyys.
Perustelut: Apotti -hankkeen arkkitehtuuriin ja teknologiaan liittyvissä asi-
oissa ICT-sisällönsuunnittelija vastaa Tuusulan Apotti-hankkeen käytännön
toimenpiteiden toteutuksesta. ICT-sisällönsuunnittelijan tehtävänä on huo-
lehtia, että kaikki Oy Apotti Ab:n hanketoimiston määrittelemät ja suositte-
lemat järjestelmän sisältöön liittyvät tehtävät tulevat toteutettua aikataulun
mukaisesti.
Vastaavaa vakanssia ei ole aiemmin ollut. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen Apotti-hanke.
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Valtuuston päätös 27.6.2016 § 74, kunnanhallituksen päätös 2.11.2017 §
400.

Kasvatus- ja sivistystoimi
Museo
Opas  (6 kk), palkkahinnoittelu KVTES 02MUS070
Kelpoisuusehdot: museoalalle soveltuva koulutus/alan opiskelija
Perustelut: Suomi 100- juhlavuoden asiakaspalvelun ja tapahtumatuotannon
toteuttamiseen museoissa.

Määrärahalisäys tilapäisten kk-palkkoihin mahdollistaa Taidekeskus Kasar-
min osittaisen aukiolon ja antaa lisäresurssia ruuhka-aikojen asiakaspalve-
luun ja tapahtumatuotantoon kaikissa museoissa.

Kulttuuripalvelut
Kulttuurituottaja (6 kk), palkkahinnoittelu KVTES 02VAP050
Kelpoisuusehdot: soveltuva kulttuurituotannon amk-koulutus, riittävä koke-
mus tuottajan tehtävistä
Perustelut: Mahdollistaa Suomi100 -juhlavuoden tapahtumien toteuttamisen
yleisen kulttuuritoiminnan yksikössä vuotuistapahtumien lisäksi sekä verkos-
toyhteistyötapahtumissa kolmannen sektorin tapahtumajärjestäjien avustami-
sen mm. viestinnässä.

Kuntakehitys ja tekniikka
Kuntakehitys
Projektikoordinaattori ajalle 1.8.2017-31.12.2020
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto
Perustelut: asuntomessujen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti

Asuntomessujen projektipäällikkö ajalle 1.12.2016-31.12.2020
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto
Perustelut: Projektipäällikkö vastaa tapahtuman Tuusulan kunnalle kuuluvas-
ta osuudesta, kokoaa projektiorganisaation ja johtaa projektia tavoitteeseen
yhdessä Rykmentinpuiston ohjelman henkilöstön kanssa. Projektiorganisaa-
tion ydin tulee koostumaan 4-5 henkilöstä. Projektiorganisaation apuna ovat
kunnan ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen organisaatiot.

– muuttaa seuraavat määräaikaiset tehtävät toistaiseksi voimassa
oleviksi tehtäviksi:

Sosiaali- ja terveystoimi
Terveyspalvelut
Työterveyshoitaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: terveydenhoitajan tutkinto
Perustelut: Työterveyshoitaja on valvontaviranomaisen edellyttämä lisäre-
surssi, aluehallintovirasto on päätöksessään 26.5.2016
(ESAVI/1033/05.07.03/2015) totesi, että Tuusulan kunnan työterveyshuollon



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 7.12.2016 776

henkilöstömäärä on riittämätön suhteessa palvelujen tarpeeseen. Samoin la-
kisääteisen työterveyshuollon palvelujen saatavuus oli riittämätön työter-
veyshoitajien osalta. Tuusulan kunta on ryhtynyt toimiin kunnan työterveys-
huollon lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Työterveyshuoltoon on
palkattu osa-aikainen työterveyshoitaja ja vuoden 2016 aikana vielä yksi uusi
työterveyshoitajan vakanssi. Lisäksi yksikössä on työtehtävien uudelleen jär-
jestelyjä.  Aluehallintovirasto seuraa Tuusulan työterveyshuollon lakisääteis-
ten palvelujen toteutumista.

Sairaalapalvelut
Sairaanhoitaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 03HOI030
Kelpoisuusehdot: sairaanhoitaja
Perustelut: akuutti kotihoidon lisääntyvä tarve sairaalatasoisten potilaiden
hoidossa. Erikoissairaanhoito kotiuttaa työikäisiä potilaita, joiden hoito vaatii
sairaanhoitajatasoista hoitoa, mutta potilaat tulevat toimeen kotona hoitojen
välillä. Kotiin tuotettava hoito on kunnan strategian mukaista asiakaslähtöis-
tä toimintaa ja on myös kustannustehokasta koska sairaalapäivämaksut kun-
nalle vähenevät. Tehtävä on vuonna 2016 rahoitettu tehostettuun kotihoitoon
kohdennetulla testamenttirahalla.

Kasvatus- ja sivistystoimi
Opetus
5 koulunkäynninohjaajaa 1.8.2017, palkkahinnoittelu KVTES 05KOU010
Kelpoisuusehdot: koulunkäyntiavustajan tutkinto tai soveltuva ammatillinen
perustutkinto.
Perustelut: Avustajien tarve on vakiintunut, jonka vuoksi määräaikaisuuksil-
le ei ole perusteita. Vakinaistamisia on tehty vuosittain 5-10 kpl, jotta pääs-
tään tilanteeseen, jossa laissa kiellettyä määräaikaisuuksien ketjuttamista ei
tapahdu.

Nuorisopalvelut
Yksilövalmentaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu
Kelpoisuusehdot: alalle soveltuva koulutus (esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja, yhteisöpedagogi amk tai sosionomi amk). Lisäksi työkokemus
nuorten kanssa toimimisesta ja verkostotyöstä.
Perustelut: Yksilövalmentajan toimi kuuluu kohdennetun nuorisotyön perus-
tehtäviin. Sen vakinaistaminen on tärkeää, jotta voimme luoda pysyvän pal-
veluketjun. Starttipajatoiminnan kehittäminen ja sen nitominen osaksi halli-
tuksen suunnittelemia muutoksia ei tule laadukkaasti onnistumaan ilman va-
kinaista sitoutunutta henkilöstöä.

Vuoden 2015 alusta päätettiin valmentajien mitoitukseksi 3 henkilöä aikai-
semman neljän sijaan. Kuitenkin kasvaneiden asiakasmäärien, työn jatkuvan
kehittämisen ja uusien palveluiden takia työtä ei ole tällä henkilöstömäärällä
pystytty toteuttamaan. Kyseinen yksilövalmentajan paikka on ollut määräai-
kaisena tehtävänä jo yli kaksi vuotta, välillä sijaistuksena ja pääosin määrä-
aikaisena.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 7.12.2016 777

Pajatoiminta on tulossa vuoden 2017 alusta osaksi nuorisolain määrittelemiä
toimintoja, joten sen toiminta tulee Tuusulassakin vakiinnuttaa.

Palkkakulut eivät nosta henkilöstömenoja vuoteen 2016 verrattuna, sillä val-
tion rahoituksen osuus kohdennetun nuorisotyön talousarvioon on noussut jo
vuonna 2016. Tämän hetkisen tiedon mukaan muutoksia tähän ei ole tulossa
tulevana vuonna.

Määräaikaisuuden perusteita ei tehtävään enää ole lain tai hyvän työnantaja-
kuvan toteuttamiseksi

Kuntakehitys ja tekniikka
Kuntasuunnittelu
Maankäyttöneuvottelija 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TS II
Kelpoisuusehdot: maanmittausalan amk-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava
aiempi tutkinto.
Perustelut: Maankäyttöneuvottelija palkattiin maankäyttöön tukemaan
maanhankintaa sekä yritystonttien myyntiä, mutta tehtäväjärjestelyjen liitty-
essä toisiinsa elinkeinopuolen kanssa, tehtävä perustettiin määräaikaisena
2017 vuoden loppuun.

Maankäytössä on äärimmäisen tärkeää turvata vähintäänkin nykyiset resurs-
sit, koska isojen kaavahankkeiden myötä myyntiin vapautuvien tonttien
myyntiin, tarvittavien maa-alueiden hankintaan ja sopimusneuvotteluihin
tarvitaan vahvistusta enenevissä määrin.

Kartoittaja 1.1.2017 alkaen, palkkahinnoittelu TS IIB
Kelpoisuusehdot: maanmittausalan perustutkinto, kartoittaja
Perustelut: Tuusulan kunnan paikkatietoyksikön maastomittaustehtävissä on
työskennellyt aiemmin vakinaisesti 6 henkilöä. Tämä on mahdollistanut
kolmen maastomittausryhmän työskentelyn. Maastomittaustehtävät jakautu-
vat kolmeen osa-alueeseen; rakennuslupamittaukset, kiinteistönmuodostuk-
seen liittyvät mittaukset ja kartaston ylläpitoon liittyvät mittaukset.

Kartoittaja Petri Kokkosen irtisanoutumisen jälkeen vuodesta 2014 alkaen
maastomittaustehtävissä työskentelevän vakinaisen henkilöstön määrä on ol-
lut 5 henkilöä.

Kartoittaja Tomi Parkkonen on työskennellyt maastomittaustehtävissä useis-
sa määräaikaisissa palvelussuhteissa vuodesta 2012 alkaen, mikä on mahdol-
listanut kolmen mittausryhmän työskentelyn. Nykyinen määräaikainen työ-
suhde päättyy 16.11.2016.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
toimialat
taloussuunnittelija
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129 § ILMOITUSASIAT

Valt § 129/7.12.2016 Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1 Valtuustoasioiden informaatiotilaisuuden 1.12.2016 muistio

Päätös Valtuusto merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
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VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste-
lua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät   115, 117, 118, 122, 129

Hallintolainkäyttölain 5 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki tai sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Pykälät   116, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128
MARKKINAOIKEUS, PL 118, (Erottajankatu 1-3), 00131 Helsinki tai sähköposti: markkinaoikeus(at)om.fi

Pykälät    -                                                                                                                katso erillinen muutoksenhakuosoitus

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöy-
täkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantito-
distukseen merkittynä aikana.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al-
lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mukaan valit-
tajan antama valtakirja.

Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-
käyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oi-
keudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 16.12.2016

Tiedoksianto asianosaiselle _____________________________________________
asianosaisen nimi

Annettu postin kuljetettavaksi  ___/___ 2016

Luovutettu asianomaiselle  ___/___ 2016 _____________________________________________
vastaanottajan kuittaus


