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148 § KOKOUKSEN SISÄISET ASIAT

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus
Kj Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Ehdotus
Kj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Heiskanen Sari Huuhtanen Pasi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 18.15–18.25.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Kunnanhallitus 10.4.2017 613

149 § VANHUSTENVIIKON JUHLAN JÄRJESTÄMINEN

Ikäihmisten neuvosto § 14 27.3.2017

Ikne § 14/27.3.2017 Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietetään 1.10.-8.10. teemalla Ikäpolvet
yhdessä-Generationerna tillsammans.

Ikäihmisten neuvosto järjestää yhdessä kunnan kanssa vanhustenviikolla
ikäihmisten juhlat kaikille tuusulalaisille ikäihmisille 5.10.17 Tuusulassa
Juhlatalo Hyrylän Torpalla. Juhlien järjestämisvastuu on tänä vuonna Tuusu-
lan Eläkkeensaajat ry:llä. Tulevia juhlia varten neuvosto anoo määrärahaa
kunnanhallitukselta juhlan järjestämiskuluihin.

Ehdotus
Pj Ikäihmisten neuvosto

– anoo kunnanhallitukselta vanhusten viikolle järjestettävän juh-
lan määrärahaksi 1500 € ja maksettaisiin järjestävälle yhdistyk-
selle kuittien mukaan.

– liittää Tuusulan Eläkkeensaajien tekemän kustannusarvion liit-
teenä mukaan anomukseen.

– esittää samalla, että 1500€ määräraha myönnettäisiin vuosittain
jatkossakin vanhusten viikon juhlan järjestämiseksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 149/10.4.2017

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä, että vanhustenviikolla järjestetään juhla tuusulalai-
sille ikäihmisille liitteenä olevan kustannusarvion mukaisesti

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote/toimenpiteet
ikäihmisten neuvosto
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Dno KESH:251 /2017

150 § KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kunnanhallitus § 142 03.04.2017

Khall § 142/3.4.2017 Esa Ukkola on 29.3.2017 irtisanoutunut kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan
virasta.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 48 §:n mukaan valtuusto valitsee toimiala-
johtajat ja hallintosäännön 52 §:n mukaan irtisanomisesta ja eron myöntämi-
sestä päättää ao. viran täyttäjä.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VIII luvun 5 §:n mukaan
viranhaltijan irtisanoutuessa valtuuston valitseman viranhaltijan, jonka pal-
velussuhde on jatkunut keskeytymättä yli 5 vuotta, irtisanomisaika on vähin-
tään 2 kuukautta.

Lisätiedot: henkilöstöjohtaja Harri Lipasti p. 040 314 3003

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– myöntää eron kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkolalle
30.5.2017 lukien.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

___________

Khall § 150/10.4.2017 Esa Ukkola on pyytänyt eroa kasvatus- ja sivistystoimialan johtajana toimi-
van kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan virasta siten, että viimeinen viran-
toimituspäivä on 29.5.2017.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 48 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee
kunnanjohtajan ja toimialajohtajat. Hallintosäännön 46 §:n mukaan kunnan-
hallitus julistaa haettavaksi valtuuston täyttämän viran.

Kelpoisuusvaatimuksiksi kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan virkaan ehdote-
taan virkaan soveltuvaa yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettua ylempää
korkeakoulututkintoa sekä hyvää käytännön kokemusta toimialan asioista ja
johtamiskokemusta. Lisäksi valinnassa arvostetaan aktiivista kehittämisotetta
ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset ja kunnal-
lisesta viranhaltijasta annetun lain 12§:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa
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säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto.

Ilmoitus on tarkoitus julkaista julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja kunnan
verkkopalvelujen lisäksi työvoimahallinnon verkkopalvelussa, Helsingin Sa-
nomissa ja muissa erikseen valittavissa kanavissa.

Lisätiedot: Harri Lipasti, p. 040 314 3003

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– että kelpoisuusvaatimuksena kasvatus- ja sivistystoimenjohta-
jan virkaan on soveltuva yliopistossa tai korkeakoulussa suori-
tettua ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvää käytännön ko-
kemus toimialan asioista ja johtamiskokemusta. Lisäksi valin-
nassa arvostetaan aktiivista kehittämisotetta ja hyviä vuorovai-
kutustaitoja

– julistaa kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi

_ julkaista viran haettavaksi julkisten kuulutusten ilmoitustaulun
ja kunnan verkkopalvelujen lisäksi työvoimahallinnon verkko-
palvelussa, Helsingin Sanomissa ja muissa erikseen valittavissa
kanavissa

– oikeuttaa kunnanjohtajan päättämään tarkemmin menettelyistä
viran haettavaksi julistamisessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
henkilöstöjohtaja
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Dno KESH:580 /2015

151 § TERVEYSKESKUSMAKSUN MAKSAMINEN PANKKIKORTILLA, ALOITE

Valtuusto § 76 11.5.2015
Kunnanhallitus § 64 29.2.2016
Kunnanhallitus § 77 7.3.2016

Valt § 76/11.5.2015 Kirsi Viitanen esitti seuraavan valtuuston keskiryhmän aloitteen:

”Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (Laki sosiaa-
li- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734) ja asetuksessa (Ase-
tus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992(912).

Valtuuston hyväksymän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön mu-
kaan sosiaali- ja terveyslautakunta määrää palveluista perittävien maksujen
perusteet kunnanvaltuuston määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsää-
dännön mukaisesti.

Tuusulan terveyskeskuksessa on tällä hetkellä lääkärin käyntimaksu 16,10 €
(enintään 3 käyntikerralta) ja päivystysmaksu 22,10 €. Käynti- ja päivystys-
maksusta on vapautettu alle 18-vuotiaat sekä alle 25-vuotiaat keski- ja kor-
kea-asteen opiskelijat. (Tuusulan nettisivulta ladattavassa Sosiaali- ja ter-
veystoimialan asiakasmaksut 1.1.2015 -ohjeessa teksti jää tässä kohtaa kes-
ken...) Sairaanhoitajalla käyntimaksu on 8 € ja tuo maksu peritään iästä riip-
pumatta kaikilta.

Muita maksuja emme lähde tässä luettelemaan vaan esitämme, että Tuusulan
terveyskeskuksissa otetaan askel kohti nykyaikaa ja otetaan käyttöön mah-
dollisuus maksaa käyntimaksut pankkikortilla. Jos ei maksua pysty maksa-
maan heti kortilla, hoitaja voi tulostaa maksun suoraan asiakkaalle tai lasku
lähetetään sähköisesti.

Kaikilla kuntalaisilla ei ole mahdollisuutta maksaa laskuja netin kautta, jol-
loin laskujen maksaminen tulee asiakkaalle kalliiksi. Suurimmalla osalla on
kuitenkin jonkinlainen maksukortti. Myös paperilaskujen lähettäminen pos-
tin välityksellä maksaa, jolloin katetta jää todella vähän, jos lainkaan.”

Päätös Aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

_________

Khall § 64/29.2.2016 Tuusulan kunnan tavoitteena on tehostaa toimintojaan, kuten taloushallintoa
ja rahaliikenteen hoitoa, sekä myös parantaa sisäisen valvonnan menettelyitä
ja laatua. Toimialojen henkilöstön aikaa pyritään vapauttamaan asiakaspal-
velu- ja muiden perustehtävien hoitamiseen. Osana toimintojen tehostamista
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sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamista kunnan toimipistei-
den kassojen määrää on systemaattisesti vähennetty.

Vuoden 2015 alusta lähtien kunta lähetti kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksut, mukaan lukien terveyskeskus- ja suun terveydenhuollon
maksut suoraan asiakkaille, ensisijaisesti sähköisessä muodossa verkkolas-
kuna. Tarvittaessa laskut lähetetään asiakkaille paperisina; laskutus ja lasku-
jen kuoritus on automatisoitu. Suun terveydenhuollon asiakkaiden osalta on
palattu toistaiseksi vanhaan käytäntöön, jossa laskut annetaan asiakkaille
hoitokäyntien yhteydessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta määrää palveluista
perittävien maksujen perusteet kunnanvaltuuston määrittelemien yleisten pe-
rusteiden ja lainsäädännön mukaisesti. Asiakasmaksujen oikeellisuus (kuten
kunnan palveluhinnaston taksojen noudattaminen ja maksukatot) varmiste-
taan keskitetysti sosiaali- ja terveystoimen kehittämis- ja hallintopalvelut yk-
sikön toimesta.

Korttimaksujen vastaanottaminen Tuusulan terveyskeskusmaksuissa edellyt-
täisi vähintään kolmen maksupäätteen hankkimista eri sosiaali- ja terveys-
asemille. Maksupäätteen hankkiminen edellyttäisi lisäksi kassajärjestelmän
hankkimista sekä mm. konekielisten yhteyksien rakentamista toimipisteiden,
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien sekä KuntoPron taloushallin-
non järjestelmien välille. Tietojärjestelmien muutoksista sekä muista maksu-
päätteiden käyttöönottoon liittyvistä järjestelyistä aiheutuisi kunnalle yhteen-
sä kymmenien tuhansien eurojen kertakustannus sekä säännöllisiä kuukausit-
taisia käyttö- ja ylläpitokustannuksia.

Maksupäätteiden käyttöönotto sekä kassojen perustaminen edellyttäisi usean
taloushallinnon koulutuksen omaavan vastuuhenkilön (vastuuhenkilö ja va-
rahenkilöt) per sosiaali- ja terveysasema perehdyttämistä maksupäätteiden
käyttöön sekä kassan hoitamiseen, täsmäyttämiseen, raportointiin sekä päi-
vittäisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Myös kassojen valvonta olisi
järjestettävä. Kassojen hoitamisesta aiheutuisi merkittäviä jatkuvia henkilös-
tökustannuksia. Myös maksupäätteiden ja tietojärjestelmien ja tietoliikenteen
ylläpidosta ja huollosta aiheutuisi jatkuvia kustannuksia. Kokonaisuutena
vuotuiset lisäkustannukset nousisivat vähintäänkin useisiin kymmeniin tu-
hansiin euroihin.

Toimintatapa, jossa terveyskeskusmaksut lähetetään asiakkaille pääsääntöi-
sesti joko verkkomaksuna tai paperilaskuna on tällä hetkellä kustannuste-
hokkain ja turvallisin ratkaisu kunnalle sekä kuntalaisille. Taloushallinto sel-
vittää uusia maksamisen ratkaisuja, esim. ajantasaista ja työtä säästävää kas-
sajärjestelmäratkaisua, joka mahdollistaisi myös verkkokaupan ja -
maksamisen yhdistämisen kassajärjestelmään. Maksukäytäntöjä arvioidaan
kuntatasoisesti uudelleen, mikäli selvitysten perusteella löydetään uusia,
aiempaa paremmin toimivia ratkaisuja.

Lisätiedot: Markku Vehmas, puh. 040 314 3060
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Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteeseen

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Kirsi Viitasen 11.5.2015 § 76 esittämän val-
tuuston keskiryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– jättää asian pöydälle.

_________

Khall § 77/7.3.2016

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteeseen

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Kirsi Viitasen 11.5.2015 § 76 esittämän val-
tuuston keskiryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Ari Nyman esitti, että asia palau-
tetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kullekin kolmelle terveysasemalle tulee
hankkia maksupäätteet joko vuokrattuna tai ostettuna. Päivö Kuusisto, Sanna
Kervinen ja Aila Koivunen kannattivat Nymanin palautusesitystä.

Päätös Kunnanhallitus päätti

– palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

_________
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Khall § 151/10.4.2017 Kassajärjestelmän käyttöönoton mahdollisuuksia selvitettiin elokuussa 2016.
Selvityksen mukaan uusi kassajärjestelmä parantaa kassapalvelujen laatua 14
nykyisellä asiakaspalvelukassalla. Näistä seitsemän (kunnantalon pääkassa,
Halosenniemi, Erkkola, Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken kirjastot sekä KE-
TEKin asiakaspalvelun kassa) ovat volyymeiltaan käytetympiä ja seitsemän
(Riihikallion, Hyrylän, Kellokosken, Jokelan ja Hyökkälän koulujen kassat,
Kulttuuripalvelujen liikkuva kassa sekä Taide- ja kulttuurikeskuksen kassa)
ovat volyymeiltaan vähemmän käytettyjä asiakaspalvelukassoja.  Uusi kassa-
järjestelmä on otettu käyttöön em. 14 asiakaspalvelukassalla huhtikuun alus-
sa 2017.

Asiakaspalvelukassojen perustamista ja Ceepos-kassajärjestelmän käyttöön-
ottoa kolmelle sosiaali- ja terveysasemalle ja hammashoitoloihin selvitettiin
kassajärjestelmän käyttöönottoselvityksen yhteydessä. Selvityksen tuloksena
todettiin, ettei kassojen perustaminen sosiaali- ja terveysasemille tai ham-
mashoitoloihin ole ajankohtaista, sillä tietojärjestelmän vaihtumisesta ja tar-
vittavista tila- ja henkilöstömuutoksista aiheutuvat kustannukset kohoaisivat
liian suuriksi.

Terveyspalvelujen asiakastietojärjestelmä GFS on suunnitelmien mukaan
vaihtumassa vuoden 2018 loppuun mennessä, joten kassajärjestelmään ra-
kennettavien liittymien käyttöaika jäisi vain kahteen vuoteen. Samoin suun
terveydenhuolto siirtyy Apottiin heti suun terveydenhuollon osion valmistut-
tua. Liittymien rakentamiskustannuksien on aiempien liittymien rakentami-
sen perusteella arvioitu olevan suun terveydenhuollon ja terveydenhuollon
asiakasjärjestelmistä yhteensä 29.000 euroa. Liittymien vuosittaiset ylläpi-
tomaksut olisivat noin 3.600 euroa. Ceepos-kassajärjestelmän lisenssien ja
laitteiden hankkiminen kolmelle terveysasemakassalle maksaisi yhteensä
7.100 euroa ja näiden kassojen osalta kassajärjestelmän vuotuinen ylläpito-
maksu olisi 1.455 euroa. Uusien kassapisteiden hankintakustannukset tieto-
järjestelmien osalta olisivat yhteensä 36.100 euroa ja ylläpitomaksut
5.500 euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveystoimen selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysasemille
tulee palkata kolme uutta henkilöä kassanhoidollisin tehtäviin, mikäli sosiaa-
li- ja terveysasemille perustetaan kassoja. Sosiaali- ja terveysasemilla ei ole
toimistohenkilökuntaa.

Vastaanottopalveluissa toimii lääkäreiden lisäksi ainoastaan terveydenhuol-
lon ammattihenkilöitä (lähihoitajia ja sairaanhoitajia). Lähihoitajien ja sai-
raanhoitajien tehtäviin kuuluu ennaltaehkäisevä ja akuutti hoito ja hoitotyö,
ensiavun antaminen sekä hoidon tarpeen arvio sekä puhelimessa että kasvo-
tusten. Hoitotyö voi olla itsenäistä työtä, avustavaa työtä ja yhteistyötä eri
ammattinimikkeillä olevien työntekijöiden kanssa.

Ajanvarausvastaanotoille ei ole ilmoittautumista. Akuuttivastaanotolla il-
moittautumisen tarkoituksena on tarkentaa hoidon kiireellisyyden arviointia
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ja tehdä esivalmistavat tutkimukset hoitoon hakeutuvalle. Akuuttivastaan-
otolla työskentelee ainoastaan sairaanhoitajia.

Vastaanottojen asiakaspalvelussa työskentelee yksi lähihoitaja auki olevassa
pisteessä (yhteensä 4 kansliaa kolmella terveysasemalla). Työn sisältö on
kiinteästi hoitoon liittyvää: hoidon tarpeen arviointia, potilaiden hoitoon liit-
tyvää lääkäreitä ja sairaanhoitajia avustavaa työtä, yhteistyötä sekä oman yk-
sikön henkilöstön että ulkopuolisten sidosryhmien (apteekit, laboratorio, ter-
veyskeskukset jne.) kanssa. Henkilöstön lyhytaikaisia poissaoloja ei sijaisteta
ja usein tämän vuoksi osa asiakaspalvelupisteistä suljetaan ja puhelinliikenne
hoidetaan muissa pisteissä. Asiakaspalveluun tuli lokakuussa 2016 muihin
hoitoon liittyvien tehtävien lisäksi 1165 puhelua, joista n. 89 % pystyttiin
vastaamaan.

Laskutukseen liittyvät toimenpiteet tehdään kootusti päivän päätteeksi. Täl-
löin tarkistetaan toteutuneen käynnin luonne ja pituus, kirjoitetut lääkärinto-
distukset ja muut asiakasmaksuun vaikuttavat toimenpiteet sekä peruuttamat-
tomat käynnit. Lasku toimitetaan kotiin. Valituksia nykykäytännöstä ei tule.

Vastaanotoilla käytössä oleva potilastietojärjestelmä GFS on olemassaolonsa
loppupäässä eikä siihen ole viimeisten vuosien aikana tehty kuin ainoastaan
välttämättömimmät valtakunnallisesti edellytetyt muutokset. GFS:ssa ei ole
mahdollisuutta liittää potilaan itseilmoittautumista tai käynnin automaattista
laskutusta.

Vapaavalinnan myötä Tuusulan terveyskeskuksen on valinnut reilu tuhat
käyttäjää, jotka maksavat asiakasmaksun, ja sen lisäksi kunta velottaa käyn-
nistä ulkokuntalaskutuksen mukaiset taksat. GFS:n ominaisuudet ovat tä-
mänkin osalta alkeelliset ja laskuttaminen vaatii runsaasti lisätyötä ja lasku-
jen manuaalista käsittelyä. Koska kehitys-ja hallintopalveluissa ei ole riittä-
västi sihteerityövoimaa laskujen käsittelyyn on osa lähihoitajien ja jopa sai-
raanhoitajien työpanoksesta valjastettu laskujen tarkistamistyöhön. Aika on
poissa potilastyöstä. Kassatoiminnon käyttöönotto haukkaisi lisäosansa hoi-
tajien potilaaseen kohdistuvasta hoitotyöstä, vaikka tekniikan käyttöönoton
perusteena tulisi aina olla se, että tekniikka vapauttaa työntekijän aikaa ihmi-
sen kohtaamiseen eikä päinvastoin.

Mikäli kassatoiminnat otetaan käyttöön, eikä tehtävien hoitoon saada lisä-
henkilöstöä, sitoisivat kassat yhden lisähenkilön jatkuvaan valmiudessa
oloon / asiakaspalvelupiste. Näin ollen jouduttaisiin kohdistamaan sairaan-
hoitajan työpanosta lisääntyvästi puhelintyöhön hoidon tarpeen arviointia
varten. Vuositasolla sairaanhoitajien potilastyö vähenisi n. 1 htv:n verran eli
n. 1358 potilasvastaanoton verran.  Vaihtoehtoisesti lähihoitajan toimenku-
vasta poistetaan kaikki avustava työ, jolloin lääkäreiden ja sairaanhoitajien
työpanosta kohdistetaan lisääntyvästi myös siivous-, ylläpito ja avustaviin
tehtäviin. Lopputulos on sama, eli lääkäreiden ja sairaanhoitajan potilasvas-
taanottoaikaa menetetään. Lisäksi kassanhoitoon liittyy maksukattoseuranta
ja käyntimäärien seuranta maksujen oikeellisuuden varmistamiseksi. Lisäksi
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asiakas todennäköisesti joutuu odottamaan, kun kaikilla hoitohenkilökuntaan
kuuluvilla on asiakasvastaanotto ja asiakkaan ollessa vastaanotolla maksuja
ei vastaanoteta.

Suun terveydenhuollossa ei myöskään ole toimistohenkilökuntaa. Suun ter-
veydenhuollon keskitetty ajanvaraus sijaitsee Hyrylässä. Ilmoittautumi-
nen vastaanotoille tapahtuu kaikissa hammashoitoloissa itseilmoittautumis-
laitteilla. Suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa Hyrylässä
työskentelee kaksi hammashoitajaa, joiden tehtävänä on puhelimitse tehtävä
hoidon tarpeen arviointi, tiedusteluihin vastaaminen, neuvonta ja opastami-
nen. Keskitettyyn ajanvaraukseen ohjautuu kaikki suun terveydenhuollon
puhelut, puheluita on n. 120 päivässä. Suun terveydenhuollon asiakasmaksut
ovat jokaisella käynnillä eri suuruiset riippuen tehtävistä toimenpiteistä. Näin
ollen laskutus voidaan tehdä vasta jälkikäteen. Suun terveydenhuollon mak-
sut eivät kerrytä maksukattoa. Mikäli suun terveydenhuollon maksut voitai-
siin maksaa sosiaali- ja terveysasemien yhteisillä asiakasmaksukassoilla, tu-
lisi suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän Effican yhteydet saada
GFS:n lisäksi asiakasmaksukassalle.

Sosiaali- ja terveystoimen selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysasemille
perustettavat kassapisteet edellyttäisivät tilamuutoksia ja kalustelisäyksiä
terveysasemille. Näiden henkilölisäysten vuosikustannusten sosiaali- ja ter-
veystoimi arvioi nousevan yhteensä 120.000 euroon ja kalustelisäysten vä-
hintään 15.000 euroon. Tarvittavista tilamuutoksista ei ole tehty kustannus-
arviota. Kustannuksia nostaisivat mahdolliset rahakuljetus- ja vartiointipal-
velut, mikäli kassoilla käsiteltäisiin myös käteismaksuja.
Selvityksen mukaan asiakaspalvelukassojen avaaminen sosiaali- ja terveys-
asemille maksaisi hankintana 51.100 ja ensimmäisen vuoden käyttökustan-
nuksina tietojärjestelmien osalta 5.500 euroa ja henkilöstölisäysten osalta
120 000 euroa. Asiakaspalvelukassojen avaaminen kolmelle sosiaali- ja ter-
veysasemille vaatisi 51.100 euron lisämäärärahan kassajärjestelmän hankin-
taan, sekä kolmen asiakaspalvelussa toimivan henkilön vakanssin ja määrä-
rahan lisäystä sosiaali-ja terveydenhuollolle. Sosiaali- ja terveydenhuolto on
hallituksen lakiehdotuksen mukaisesti siirtymässä maakunnalle vuoden 2019
alusta, jolloin kunnan saama hyöty sosiaali- ja terveysasemien asiakaspalve-
lukassoista suhteessa niiden perustamiseen vaadittavaan panostukseen jäisi
pieneksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja hammashoidon asiakasmaksujen
laskutus on toiminut hyvin ja valituksia nykykäytännöstä ei tule.

Lisätiedot: talousjohtaja Markku Vehmas 040-314 3060, hallinto- ja kehit-
tämispäällikkö Päivi Klami 040-314 3374

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteeseen

– ehdottaa valtuustolle, että
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VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Kirsi Viitasen 11.5.2015 § 76 esittämän val-
tuuston keskiryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:277 /2017

152 § LASKUTUSTIETOJEN JULKISTAMINEN, ALOITE

Valtuusto § 163 8.12.2014

Valt § 163/8.12.2014 Jussi Salonen esitti seuraavan Tuija Reinikaisen ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen:

”Helsingin Sanomat julkaisi reilu viikko sitten uutisen, jossa todettiin, että
Helsingin kaupungin päätös julkistaa rahaliikenteen yksityiskohtia on saanut
hallintokunnat tekemään säästöjä. Helsinki julkisti marraskuun alussa lasku-
tustietoja vuosilta 2012 ja 2013. Kaupunginjohtajan mukaan rahaliikenteen
avaaminen on näkynyt ryhtiliikkeenä hallinnon alojen rahankäytössä.

Helsingin julkaisemassa avoimessa datassa on tiedot yli 4,3 miljardin euron
suuruisista palveluiden ja tavaroiden ostoista. Kyse on avoimuudesta ja
kaikkien edusta.

Suomessa lainsäädäntö lähtee liikkeelle siitä, että kaikki julkisen sektorin
tieto on lähtökohtaisesti julkista, mikäli toisin ei ole säädetty.

Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta takaa kansalaisille varsin laajan
pääsyn tutustumaan esimerkiksi erilaisiin asiakirjoihin. Käytännössä tietoja
joutuu kuitenkin yleensä pyytämään erikseen.

Esitämme, että Tuusula ryhtyy Helsingin kaupungin esimerkin mukaan jul-
kistamaan vuosittain edellisen vuoden laskutustiedot.”

Päätös Aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

_________

Khall § 152/10.4.2017 Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 1 §:n 1 momentin mu-
kaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erik-
seen toisin säädetä. Mainitun lain 24 §:ssä on lueteltu salassa pidettävät vi-
ranomaisen asiakirjat. Sen mukaan salassa pidettäviä ovat mm. asiakirjat,
jotka sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai säätiön lii-
ke- tai ammattisalaisuudesta taikka tietoja yksityisestä liike- tai am-
mattisalaisuudesta. Näin ollen sellaiset laskutustiedot, jotka sisältävät tietoja
kunnan tai yksityisen yhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta, ei julkaista.
Samasta syystä ei ole tarkoituksenmukaista julkaista kunnan vastaavien las-
kujen laskutietoja.

Mainitun lain 24 §:ssä on useita kohtia, joiden mukaan yksityisiä henkilöitä
koskevat tiedot ja asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Tällaisia tietoja ovat mm.
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työhallinnon asiakkuus. Salassapitosään-
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nöksistä johtuen laskutietoja ei julkaista siltä osin kuin ne koskevat yksityisiä
henkilöitä.

Lähtökohtana laskutustietojen julkaisulle on muiden kuntien tapaan vientilis-
taustyyppinen Excel-tiedosto. Esimerkkejä julkaisutavasta löytyy mm. Hel-
singin ja Espoon kaupunkien internet-sivuilta. Laskun kuvia ei julkisteta, sil-
lä joidenkin toimittajien laskusivuilla saattaa olla salassa pidettäviä henkilö-
tietoja ja näiden laskujen poistaminen laskuaineistomassasta olisi kallista ja
erittäin aikaa vievää käsityötä. Tuusulan osalta tiedot julkaistaisiin tilivuo-
desta 2016 alkaen eriteltynä toimittajan, kustannuspaikan, tilin ja kirjauspäi-
vän mukaan.

Laskujen Excel-tiedoston sisältö tulisi kunnan osalta olemaan esimerkiksi
seuraava:

– kirjauspäivä
–  toimittaja
– tositenumero
– laskun summa
– tili
– kustannuspaikka.

Kunnan taloushallinnon järjestelmästä saatava laskuaineisto sisältää yritysten
ja muiden y-tunnuksellisten yhteisöjen tietojen lisäksi tietoja yksityishenki-
löille ja vähäisessä määrin joillekin muille y-tunnuksettomille yhteisöille ta-
pahtuneista suorituksista. Julkistettava aineisto tulee rajata vain y-
tunnuksellisten yhteisöjen laskuihin, jolloin merkittävin osa aineistosta tulee
julkistettua ilman, että on vaaraa salassa pidettävän tiedon tulemisesta julki.

Laskutietojen julkaisemisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia, joita ei ole
huomioitu vuoden 2017 budjettia tehtäessä. Kustannuksia muodostuu seu-
raavista asioista:

– julkaistavan Excel-tiedoston luonti

– tiedoston julkaisusta aiheutuvien kyselyiden prosessointi

– prosessityö kyselyihin ja tarkemman tiedon välittämiseen liit-
tyen

– asiantuntijatyö laskun sisällön tulkinnasta salassa pidettävän
tiedon suhteen (käytännössä työllistää tietosuojasta vastaavia
henkilöitä)

Mikäli julkaistuista laskutiedoista pyydetään tarkempia tietoja tai asiakirjois-
ta jäljennöksiä, peritään työstä kunnalle aiheutuvat kustannukset. Laskutieto-
jen antamisen ei voida kuitenkaan katsoa kuuluvan kunnan tiedotusvelvolli-
suuden piiriin.
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KuntaPro Oy:lta on pyydetty kustannusarvio laskutiedoston luomisesta. Kus-
tannusarvio on 1000 -2 000 euroa per vuosi. Tämän lisäksi kustannuksia
muodostuu tiedoston julkaisusta aiheutuvien kyselyiden prosessoinnista.
Tarkempien laskutietojen kyselyt tullevat tiedoston julkaisemisesta johtuen
lisääntymään.

Laskutusaineisto muodostettaisiin vuosittain toukokuussa sen jälkeen kun
edellisen vuoden kirjanpitoaineisto on täysin valmis.

Lisätiedot: talousjohtaja Markku Vehmas 040 314 3060

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteeseen

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Jussi Salosen 8.12.2014 § 163 esittämän ja
usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsi-
tellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.
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Dno KESH:75 /2015

153 § UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA ÖSTERSUNDOMIN ALUE,
EHDOTUS, LAUSUNTO

Kuntakehityslautakunta  § 16 11.2.2015
Kunnanhallitus § 87 23.2.2015
Kuntakehityslautakunta § 50 5.4.2017

Kkl § 16/11.2.2015 Lausuntopyyntö ja aikataulu

Uudenmaan liitossa on hyväksytty Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava ja
kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä lokakuussa 2014. Kaavaehdo-
tuksesta jätettiin kuitenkin hyväksymättä Helsingin Östersundomista Sipoon
Söderkullaan ulottuva alue ja palautettiin kaava tältä osin uudelleen valmis-
teluun. Östersundomin alueelle ollaan laatimassa Helsingin, Vantaan ja Si-
poon yhteistä yleiskaavaa. Tavoitteena on sovittaa maakuntakaavan ja yleis-
kaavan prosessit yhteen siten, että maakuntakaavassa idän suunnan merkittä-
vä kasvuvyöhyke kytkettäisiin maakunnan aluerakenteeseen ja yleiskaavassa
ratkaistaisiin alueen yksityiskohtaisempi maankäyttö. Koska yleiskaavan ai-
kataulu pitkittyi, maakuntakaavaratkaisukin jäi odottamaan. Nyt Östersun-
domin yhteisen yleiskaavan luonnos on tarkentunut ehdotukseksi. Yhteistä
yleiskaavaa koskevat luontoselvitykset ja Natura-arvioinnit ovat tarkentu-
neet, ja näin ollen myös Östersundomin alueen maakuntakaavan valmistelua
on ollut mahdollista jatkaa. Maakuntakaavassa käsitelty alue on yleiskaava-
aluetta laajempi.

Uudenmaan liitto pyytää Tuusulan kunnan lausuntoa 20.2.2015 mennessä.
Lausunnon antaa Tuusulan kunnanvaltuusto. Lausunnolle pyydettiin lisäai-
kaa, mutta sitä ei kiireisen aikataulun vuoksi saatu muutamaa päivää enem-
pää. Uudenmaan liitto pyytääkin lähetettäväksi jo kunnanhallituksen lausun-
non 24.2.2015.

Östersundomin alueen maakuntakaavan on tarkoitus edetä maakuntavaltuus-
ton hyväksyttäväksi jo kesällä 2015. Valtuuston hyväksymisen jälkeen kaa-
va saatetaan ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.

Kaavamateriaali löytyy osoitteesta:
http://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_ostersundomin
_alueen_kaava

Lähtökohdat ja kaavan keskeinen sisältö

Kaupunkirakenne on pääkaupunkiseudulla tiivistynyt ja levinnyt yhä laa-
jemmille alueille Helsingin seudun länsi- ja pohjoisosiin. Helsinki-Porvoo -
välillä kaupunkirakenteen muutokset ovat olleet koko seutuun suhteutettuna
vähäisiä. Idän suunta onkin laajuudeltaan ja rakentamispotentiaaliltaan mer-
kittävä koko seudun näkökulmasta. Valtioneuvosto päätti 28.6.2007 liittää
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Sipoon lounaisosan ja Vantaan ns. Västerkullan kiilan Helsinkiin. Päätöksen
oli tarkoitus helpottaa itään suuntautuvaa kasvupainetta. Aloite kuntaliitok-
seen tuli Helsingin taholta.

Östersundomin alueen maakuntakaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue-
ja yhdyskuntarakenteen aihepiirit kuten taajama- ja viherrakenne, liikenne-
verkko, yhdyskuntateknisen huollon merkinnät sekä kulttuuriympäristöt.

Uudenmaan liitto laatii Östersundomin alueen maakuntakaavaa samanaikai-
sesti Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kanssa. Neljännen vaihemaakun-
takaavan teemoina ovat viherrakenne, logistiikka ja tavaraliikenne, tuulivoi-
ma, elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä kulttuuriympäristöt. Uudenmaan 4.
vaihemaakuntakaava laaditaan koko maakunnan alueelle pois lukien Öster-
sundomin alueen maakuntakaavan alue, jota käsitellään siis omana kaava-
prosessinaan 2. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattamisena.

Kaavassa osoitetaan Helsingistä itään suuntautuva raideliikenteeseen tukeu-
tuva taajamatoimintojen alue Östersundomin kautta Sipoon Söderkullaan,
seutuliikenteen radan ohjeellinen linjaus Mellunmäestä Söderkullaan, maa-
kunnallisesti merkittävät viheryhteystarpeet Sipoon korvesta rannikolle sekä
alueella sijaitsevat Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet. Ratkaisun vai-
kutuksista Natura2000 -alueiden luontoarvoihin on laadittu luonnonsuojelu-
lain mukainen arviointi ja siitä on pyydetty Uudenmaan Ely-keskuksen lau-
sunto.

Östersundomin alueen maakuntakaavaa palvelevat samat selvitykset, kuin
mitä on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan aikana tehty. Lisäksi
joitain Östersundomin kaavaratkaisussa hyödynnettyjä selvityksiä on laadittu
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavatyön aikana.

Huomioita kaavan sisällöstä

Östersundomin aluetta kaavoitetaan tiiviinä metroon tukeutuvana alueena,
joka mahdollistaa kaavaselostuksen mukaan asuntojen rakentamisen noin
70 000 uudelle asukkaalle sekä 15 000-30 000 uudelle työpaikalle. Lisähuo-
mio: Östersundomin yleiskaavaehdotuksen aluevaraukset sallivat tuota suu-
remman väestön lisäyksen, lehdistössä onkin ollut esillä 70 000 – 100 000
uutta asukasta. Alueelle on mahdollista sijoittaa myös huomattava määrä
kaupan kerrosalaa.

Östersundomin kaava-alue sijoittuu läntiseltä osaltaan Kehä III:n varteen,
Kehä III:n ja Porvooväylän leikkauskohtaan. Rakentamisalueet sijoittuvat
Porvoonväylän varteen ja muodostavat Helsingin seudun aluerakenteen ns.
viidettä sormea, eli kasvukäytävää idän suuntaan. Suunta on yksi Helsingin
seudun potentiaalisista kasvusuunnista, ja tukeutuu oleellisesti itään suuntau-
tuvaan suunniteltuun metroyhteyteen. Etelässä rakentamisaluetta rajaa meri
ja pohjoisessa Sipoon korpi. Porvoonväylän eteläpuolisia rakentamisalueita
yhdistää Vanha Porvoontie. Kaavan toteutuminen vaatii metroinvestoinnin.
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Maakuntakaavassa alueen keskus on osoitettu Sakarinmäkeen, joka on mer-
kitty keskustatoimintojen alueena, tarkempana luokkana valtakunnan kes-
kuksen, pääkaupunkiseudun aluekeskus, missä vähittäiskaupan suuryksikkö-
jen kerrosalaa ei enimmäismitoiteta. Sakarinmäen välittömään yhteyteen on
osoitettu lisäksi seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkintä,
jonka mitoitus on 100 000 kem2.

Kaavaratkaisu vaikuttaa seudun keskuksesta käsin katsoen jonkin verran
takapainoiselta huolimatta siitä, että lännessä alue asettuu myös yhden valta-
kehän, Kehä III:n yhteyteen. Ratkaisussa Kehä III:n ympäristö eli kytkentä
suurtaajamaan, ja myös ns. viidennen kasvusuunnan alkutyvi muutenkin vai-
kuttaisi jäävän jonkin verran ohueksi. Huomioita kiinnittää myös se, että vas-
taavasti Sakarinmäessä on vähittäiskaupan tuplamerkintä: Keskustatoiminto-
jen alue ilman vähittäiskaupan rajoitusta ja sen lisäksi välittömässä läheisyy-
dessä, keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella sovellettava seudullisen
vähittäiskaupan suuryksiköt salliva ja niitä mitoittava merkintä (Merkityksel-
tään seudullinen suuryksikkö).

Östersundomin, idän suunta on yksi seudun kasvusuunnista/-sormista, Pää-
radan (Kerava-Järvenpää-Tuusula), Nurmijärven, Vihti-Lohjan ja Kirkko-
nummen suunnan ohella. Näistä olevaan raideyhteyteen tukeutuvat Pääradan
ja Kirkkonummen (ns. Rantarata) suunnat. Suhteellisen yhtenäinen taajama-
rakenne etenee pisimmälle Pääradan suunnassa, vastaavasti idän suuntaan
taajamarakenne on edennyt nykyisellään niukimmin.

Tuusulan kunnan lausunto

Tuusulan kunta ei ole Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen yhtey-
dessä lausunut mitään Östersundomin alueen maankäytöstä. Tuusulan kun-
nalla ei ole myöskään lausuttavaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Ös-
tersundomin alueen kaavaehdotuksesta.

Lisätietoja:  kaavasuunnittelija Henna Lindström, 040 314 3513
kaavasuunnittelija Mika Heikkilä, 040 314 3519

LIITTEET

- Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue, ehdotus

Muu kaava-aineisto on nähtävissä osoitteessa:
http://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_ostersundomin
_alueen_kaava
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Ehdotus
Kkj Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen val-

tuustolle, että valtuusto päättää

– antaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin
alueen ehdotuksesta seuraavan lausunnon

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

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

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 87/23.2.2015 Koska lausunto tulee antaa jo 24.2. mennessä, lausunnon antaa valtuuston
sijasta kunnanhallitus.

Liitteenä uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue, ehdotus

Muu kaava-aineisto on nähtävissä osoitteessa:
http://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_ostersundomin
_alueen_kaava

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– antaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin
alueen ehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Tuusulan kunnan lausunto

Tuusulan kunta ei ole Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen yhtey-
dessä lausunut mitään Östersundomin alueen maankäytöstä. Tuusulan kun-
nalla ei ole myöskään lausuttavaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Ös-
tersundomin alueen kaavaehdotuksesta.

– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välit-
tömästi kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

____________



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Kunnanhallitus 10.4.2017 630

Kkl § 50/5.4.2017 Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotus

Östersundomin kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja lausunnoilla tammi–
helmikuussa 2015. Ehdotuksesta pyydettiin myös luonnonsuojelulain edel-
lyttämät Natura-lausunnot Metsähallitukselta ja Uudenmaan ELY-
keskukselta. Lausunnoissa todettiin, että kaavaratkaisusta on merkittävää
haittaa lintudirektiivien linnustolle. Maakuntahallitus päättikin palauttaa
kaavaehdotuksen takaisin valmisteluun. Östersundomin alueen maakunta-
kaavan jatkovalmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota Natura-alueisiin
sekä liikennejärjestelmään.

Uusista kaavavaihtoehdoista pyydetään lausuntoja 21.3.− 28.4.2017 välisenä
aikana. Lausunnot pyydetään Uudenmaan ELY-keskukselta, kunnilta, muilta
kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä ministeriöiltä.
Lausuntojen jälkeen maakuntahallitus päättää, kumpi vaihtoehdoista viimeis-
tellään nähtäville asetettavaksi kaavaehdotukseksi. Lyhyen lausuntoajan
vuoksi lausunnon antaa kunnanhallitus.

Östersundomin kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville syksyn aikana,
jolloin kaikilla kaavan osallisilla on mahdollisuus antaa kaavasta muistutus.
Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan joulukuussa 2017.

Östersundomin alueen maakuntakaava koostuu kaavakartasta, merkinnöistä
ja määräyksistä sekä kaavaselostuksesta. Lisäksi kaavaan kuuluu kartta ku-
mottavista merkinnöistä. Kaavakartta, kartta kumottavista merkinnöistä sekä
merkinnät ja määräykset ovat vahvistettavia asiakirjoja. Kaavaselostusta ja
sen liitekarttoja ei vahvisteta.

Kaavaehdotuksen vaihtoehdot

Östersundomin kaavaehdotuksesta on laadittu kaksi vaihtoehtoa: Pohjoinen
ja Suora. Vaihtoehtojen nimet viittaavat kaava-alueen länsipuolella esitettä-
vään kahteen vaihtoehtoiseen metrolinjaukseen Vantaan Länsimäen ja Länsi-
salmen alueilla ja niihin liittyviin taajama-alueiden maankäyttöratkaisuihin.
Muita eroavaisuuksia ei ole.

Muutokset 2015 nähtävillä olleeseen maakuntakaavaehdotukseen koskevat
lähinnä taajamarakennetta, viherrakennetta ja metrolinjausta. Lisäksi mää-
räyksiä on tarkistettu. Seutuliikenteen rata osoitetaan ohjeellisella merkinnäl-
lä Helsingin Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Edellisessä kaavaehdotuksessa
merkintä oli osoitettu Mellunmäestä Söderkullaan asti. Majvikista Söderkul-
laan osoitetaan liikenteen yhteystarvetta kuvaava kehittämisperiaatemerkin-
tä, jolla tarkoitetaan erityisesti joukkoliikennettä. Myös raideliikenteeseen
tukeutuvaa taajamatoimintojen aluetta on supistettu metrolinjan lyhentyessä
Sipoon alueella.
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Maakuntakaavaa laaditaan samanaikaisesti Helsingin, Vantaan ja Sipoon
valmisteleman yhteisen yleiskaavan kanssa. Maakuntakaavassa käsitelty alue
on yleiskaava-aluetta laajempi.

Tuusulan kunnan lausunto

Tuusulan kunnalla ei ole lausuttavaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan
Östersundomin alueen kaavaehdotuksista.

Lisätietoja: yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström, 040 314 3513

Kaava-aineisto on nähtävissä osoitteessa:
http://www.uudenmaanliitto.fi/ostersundom/lausuntoaineisto

Ehdotus
Kp Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnan-

hallitus päättää

– antaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin
alueen ehdotuksista yllä olevan lausunnon

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

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

____________

Khall § 153/10.4.2017

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää

_ antaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin
alueen ehdotuksista seuraavan lausunnon:

Tuusulan kunnalla ei ole lausuttavaa Uudenmaan 2. vaihemaa-
kuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotuksista.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Uudenmaan liitto
kaavoitus
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Dno KYK:489 /2016

154 § SORALIIKE ERIK WINQVIST KY, LOUHEEN JA SORAN
MURSKAUSTOIMINTA, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, LAUSUNTO

Kuntakehityslautakunta  § 51 5.4.2017

Kkl § 51/5.4.2017 Lausuntopyyntö

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää Tuusulan kunnan lausuntoa So-
raliike Erik Winqvist Ky:n ympäristölupahakemuksesta, Tuusulan kunnan
Hyrylässä sijaitsevan murskaustoiminnan jatkamiseksi. Lausuntoa on pyy-
detty Tuusulan kuntakehityslautakunnalta ja kunnanhallitukselta.

Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristölupahakemus koskee louheen ja so-
ran murskaustoimintaa. Toimijalla on ollut ko. toiminnalle määräaikainen
ympäristölupa, joka on päättynyt 31.12.2016. Toiminta tulisi sijoittumaan
Tuusulan kunnan Hyrylän kylän kiinteistölle Hiekkamäki 858-401-4-174,
Valimotie 2, 04300 Tuusula.

Lupaa haetaan alle 50 000 tonnin vuosittaiselle murskausmäärälle, tois-
taiseksi voimassa olevana. Louheen ja soran murskaustoiminnan merkittä-
vimmät ympäristövaikutukset ovat melu ja pöly. Kiinteistöllä myös varastoi-
taisiin Fallbackantien läheisyydessä murskaukseen tulevia kiviaineksia kor-
keintaan 10 m korkeissa kasoissa. Alueelle tuotavat kuormat tarkastetaan
epäpuhtauksien varalta. Murskauslaitos toimii noin 1-2 kuukautta vuodessa,
yleensä syys-lokakuussa.

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuk-
sessa (Hyrylänkatu 8 C 5-6, Tuusula) virastojen aukioloaikana ajalla 6.3.–
4.4.2017.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pyytää lausuntoanne liitteenä olevan
hakemuksen johdosta. Lausunto pyydetään toimittamaan 4.4.2017 mennessä
osoitteeseen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, PL 60, 04301 Tuusula.
Pyydämme palauttamaan liitteenä olevat asiakirjat.

Asia voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei annettaisi määräajassa.

Lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 26.4. asti.

Ympäristölupahakemus

Luvan hakija

Soraliike Erik Winqvist Ky
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Alueen sijainti
Lupaa haetaan tilalle Hiekkamäki 858-401-4-174. Tila koostuu neljästä
palstasta. Toiminta sijoittuu palstoista isoimmalle, joka sijaitsee Sulan teolli-
suusalueella, Valimotien ja Fallbackantien risteyksen eteläpuolella, Fall-
backantien ja Sulantien välissä, osoitteessa Valimotie 2, 04300 Tuusula.

Tiivistelmä toiminnan kuvauksesta ja ympäristölupahakemuksesta

Soraliike Erik Winqvist Ky on jättänyt tilalle Hiekkamäki tuotavan louheen
ja soran varastointia ja murskausta koskevan ympäristölupahakemuksen. Lu-
paa haetaan toistaiseksi voimassa olevana.

Nykyisen ympäristöluvan voimassaolo päättyi 31.12.2016. Ympäristölupa
myönnettiin vuonna 2012 ja lupaa haettiin alun perin määräaikaisena kym-
meneksi vuodeksi. Kaavoituslautakunta esitti ympäristöluvasta antamassaan
lausunnossa luvan myöntämistä määräaikaisena enintään kolmeksi vuodeksi
ja tekninen lautakunta viideksi. Tuusulan kunnanhallitus yhtyi lausunnossaan
kaavoituslautakunnan näkemykseen siitä, että lupa voidaan myöntää enin-
tään kolmeksi vuodeksi. Aluehallintovirasto kuitenkin katsoi päätöksessään,
että lupa toiminnalle voidaan myöntää viiden vuoden määräajaksi. Tuusulan
kunnanhallitus valitti Aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-
oikeuteen. Kunta on todennut valituksessaan muun muassa, että kunta tuntee
itse parhaiten olosuhteet alueellaan ja kykenee siten luotettavimmin arvioi-
maan maankäytön ja kaavoituksen tarpeet ja aikataulut lähivuosien aikana.
Kunnan ydinalueelle sijoittuvan toiminnan jatkuminen kaksi vuotta pitem-
pään kuin kunta itse arvioi enimmillään sopivaksi, voi olla alueen kehittämi-
selle hyvin haitallista. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen ja
katsoi, ettei kunnanhallituksen antamalla lausunnolla ole lupaharkinnassa si-
tovaa vaikutusta. Aluehallintoviraston tekemä päätös jäi voimaan.

Luvassa on kyse louheen ja soran murskauksen sekä varastoinnin jatkamises-
ta. Toimintaa varten Hiekkamäen tilasta on varattu noin 5,0 hehtaarin toi-
minta-alue. Alueesta on metsitettyä suoja-aluetta Fallbackantien varrella
noin 1,2 hehtaaria. Varastointi- ja murskaustoimintaa harjoitetaan noin 3,9
hehtaarin alueella. Murskaamolta on etäisyyttä lähimpää asuinkiinteistöön
noin 400 metriä. Toiminnan sijaintipaikan länsi-lounaispuolella on autoliik-
keitä ja katsastusasema, koillis-itäpuolella vanhan elementtitehtaan raken-
nuksia ja Itellan logistiikkakeskus. Kaakkois-eteläpuolella teollisuusraken-
nuksia.

Alueella murskataan rakennustyömailta tuotavaa puhdasta ylijäämälouhetta
ja jossakin määrin myös puhdasta soraa yhteensä alle 50 000 tonnia vuodes-
sa. Kaikki alueelle tuotavat kiviaineskuormat selvitetään ennalta eikä epä-
puhtaita kuomia oteta vastaan. Paikalle tuodut kuormat tarkastetaan ja tarvit-
taessa tehdään tarkempia tutkimuksia. Alueelle varastoidut kiviainekset, pää-
asiassa louhe, murskataan yleensä syksyllä eri käyttötarkoituksiin meneviksi
lajikkeiksi. Ylisuuret lohkareet rikotaan murskauslaitokseen sopivaksi. Ki-
viaines pienennetään murskaimissa ja seulotaan halutuiksi tuotteiksi.
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Varastokasat sijoittuvat pääosin nykyisille paikoilleen murskaamon etelä-,
lounais- ja länsipuolelle. Alueelle tuotavat puhtaat kiviainekset varastoidaan
ennen murskausta Fallvackantien läheisyyteen tulotien pohjoispuolelle. Va-
rastokasojen korkeus on enintään kymmenen metriä. Kasojen laet ovat asu-
tuksen suunnassa tasolla +66 – 67, jolloin laitoksen ylimpien päästöjen lä-
hiympäristöön jää vielä noin 5 – 6 metriä korkea varastokasan osa melu- ja
pölyvaimennukseksi.

Kiviainesten kuljetukseen käytetään alueella olemassa olevaa työmaatietä
Valimotielle. Raaka-aineita tuodaan paikalle satunnaisesti ympäri vuoden,
tuotteita valmistetaan vuotuista myyntiä varten. Varastointi tapahtuu yleensä
märkinä syyskuukausina. Murskattava aines kastellaan tarvittaessa, samoin
lähtevät kuormat.

Tankkauspaikan maaperä tehdään öljyä läpäisemättömäksi ja säiliön ympä-
rille tehdään pieni reunavalli. Polttoaine varastoidaan kaksoisvaippasäiliössä.
Öljyvahingon torjuntavalmius luodaan työmaalle.

Alueella ei synny pintavesiä. Sadevedet imeytyvät alueella maaperään ja
muodostuvat pohjavedeksi. Alueella ei synny jätevesiä.

Ympäristömelua vähennetään riittävän suojaetäisyyden varaamisen lisäksi
varastokasojen sijoittelulla. Murskekasat vaimentavat melua arviolta noin
10-15 dBA, mahdollisesti jopa 20 dBA suuntaansa. Kasat myös estävät suo-
ran näkymän laitokselle ja suuntaavat äänenpaineen leviämistä edullisesti
yläviistoon.

Murskauksia tapahtuu kerran vuodessa, yleensä 1-2 kk aikana syys-
lokakuussa. Toiminta-aika on arkisin klo 07-20. Louheen rikkomista tapah-
tuu ajoittain arkisin klo 08-18 välisenä aikana. Kuormaamisia ja kuljetuksia
tapahtuu koko vuoden ajan arkisin klo 06-20 ja lauantaisin klo 07-18. Toi-
minta-ajat ovat valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 määriteltyjä lyhempiä
eikä toimintaa tapahdu kesäaikana 1.6.–31.8.

Murskeiden toimittaminen asiakkaille aiheuttaa liikennettä noin 20 ajoneu-
voa päivässä. Liikennemäärissä on vaihtelua, enimmillään vuorokausiliiken-
ne on noin 50 ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa.

Pölyn lisäksi toiminnasta muodostuu vähäinen määrä kaasupäästöjä dieselöl-
jyn palamisen tuloksena. Alueella tehtyjen mittausten mukaan louheen varas-
toinnin ja murskauksen ympäristövaikutukset(melu ja pöly) alittavat valtio-
neuvoston asettamat ohje- ja raja-arvot. Ympäristövaikutuksia tarkkaillaan ja
niitä vähennetään soveltuvin laittein ja tekniikoin. Toiminnan aikana alueella
syntyy myös pieniä määriä jätettä. Jätehuolto on järjestetty asianmukaisesti,
eikä jätteitä tai päästöjä niistä pääse maaperään tai pohjaveteen.
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Alueen kaavoitustilanne

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaa-
vassa hankealue on taajamatoimintojen aluetta ja pohjavesialuetta.

Tuusulan yleiskaava 2040

Kunnassa on vireillä koko kuntaa koskevan strategisen yleiskaavan laadinta,
Tuusulan yleiskaava 2040. Yleiskaavalla pyritään osoittamaan Tuusulan
pääasialliset kasvusuunnat. Kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 11.8.
– 30.9.2014 ja kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville kuluvan kevään
aikana. Alue tultaneen osoittamaan pääosin työpaikka-alueeksi sekä osin
kaupallisten palvelujen alueeksi. Alueen läpi johtaa uusi tielinjaus Rykmen-
tinpuistoon.

Osayleiskaava

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Sulan osayleiskaava, joka on hy-
väksytty valtuustossa 7.12.2015. Alue on osoitettu osayleiskaavassa työpaik-
ka-alueena(TP-1). Kaavamääräyksen mukaan työpaikka-alue varataan työ-
voimavaltaisia ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia toimisto-, varasto-,
logistiikka-, tuotanto- ja palvelutiloja varten. Alueen rakennusoikeus määri-
tellään asemakaavoituksen yhteydessä. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttötar-
koitukseen liittyvää vaikutuksiltaan paikallista kauppaa, joka ei kilpaile kes-
kustaan sijoittuvan kaupan kanssa, jonka asiointitiheys on pieni ja joka ei
muodosta vaikutuksiltaan suuryksikköön verrattavissa olevaa myymäläkes-
kittymää.
Työpaikka-alueen läpi on osoitettu uusi Fallbackantien suuntainen katu sekä
luoteisreunaan Sulantieltä Rykmentinpuistoon kulkeva kokoojakatu.
Lupa-aluetta ympäröivät korttelit ovat kaupallisten palvelujen aluetta (KM-
3) sekä työpaikka-aluetta (TP-1). Kortteli on lisäksi vedenhankinnalle tärke-
ällä pohjavesialueella(pv-1) ja korttelin kautta kulkee viemärilinja ja lentora-
dan vaihtoehtoinen linjaus.

Sulan osayleiskaavalle on asetettu suunnittelullisia tavoitteita, joista pääl-
limmäisenä tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja maankäy-
tön tehostaminen. Yleiskaavoituksella pyritään ohjaamaan eri maakäyttö-
muodot yhdyskuntarakenteen toimivuuden kannalta tarkoituksenmukaisiin
kohtiin. Suunnittelulla pyritään kohentamaan Hyrylän ja Sulan taajamakuvaa
sekä nostamaan alueen imagoa ja luoda alueelle vetovoimainen identiteetti
alueen kilpailukyvyn ja markkinoitavuuden lisäämiseksi. Osayleiskaavassa
on osoitettu uusi toimitilarakentamisen vyöhyke, joka sijoittuu Sulantieltä
Rykmentinpuistoon rakennettavan uuden kokoojakadun sekä Fallbackantien
varteen. Uusi kokoojakatu ympäristöineen tulee olemaan keskeisimpiä kau-
punkikuvallisesti huomioitavia julkisivuja alueella. Osayleiskaavassa on
myös asetettu pohjaveden suojelua koskevia tavoitteita. Maankäyttö alueella
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tulisi suunnitella ja toteutetaan siten, että olemassa olevien pohjavesialueiden
veden laatu ei heikkene, eikä määrä vähene.

Asemakaava

Hiekkamäen tilalla, joka koostuu neljästä eri palstasta, on voimassa kolme
asemakaavaa(4.6.1993, 27.4.2000 ja 23.2.2009). Lupa-alue on asemakaava-
alueen keskellä, mutta itse hankealue on asemakaavoittamaton.
Ympäröivät korttelit on pääasiassa osoitettu asemakaavoissa liike-, toimisto-,
ja toimitila- sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi merkin-
nöillä KTY, TY ja TV. Hiekkamäen tilan länsireunassa on autopaikkojen
korttelialue(LPA). Lisäksi Fallbackantien pohjoispuolella on urheilu- ja vir-
kistyspalveluiden alue, joka on ensisijaisesti varattu hevosurheilun tarpeille
(VU-1).

Hankealueen eteläpuolelle, Korvenrannantien toiselle puolelle laaditaan Su-
lan työpaikka-alueen asemakaavaa. Asemakaava-alueen koko on noin 91 ha.
Aluetta suunnitellaan pääasiassa työpaikka-alueeksi, mutta alueelle tulee
myös tilaa vaativan vähittäistavarakaupan suuryksikkö. Asemakaava tulee
nostamaan myös vanhan Sulan profiilia ja kasvattamaan kävijämääriä alueel-
la, sillä asemakaavalla mahdollistetaan Sulantien jatkaminen Tuusulan itä-
väylälle asti. Asemakaava on luonnosvaiheessa.

LITTEET

- Liite1 Kaavatilanne

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija Petteri Puputti, puh. 040 314 3515,
rakennuslakimies Sakari Eskelinen, puh 040 314 3037,
kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, puh 040 314 2012

Ehdotus
kp Kuntakehityslautakunta päättää

– esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa Keski-
Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Sora-
liike Erik Winqvist Ky:n ympäristölupahakemuksesta:

LAUSUNTO

Luvassa on kyse louheen varastointi-, murskaus- ja puhtaiden irtomaalajien
kierrätystoiminnan jatkamisesta Sulan työpaikka-alueella Hyrylässä. Nykyi-
sen ympäristöluvan voimassaolo päättyi 31.12.2016 ja lupaa haetaan nyt
toistaiseksi voimassa olevana.
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Kuntakehityslautakunta toteaa lausuntonaan, että vaikka hankealueella ei
itsessään ole lainvoimaista asemakaavaa, on toiminta-alue kokonaisuudes-
saan asemakaavoitetun alueen ympäröimä. Alueen läheisyydessä on myös
vireillä uusia asemakaavahankkeita mm. Urheilupuiston kehittämiseksi sekä
Sulan työpaikka-alueen laajentamiseksi. Asemakaavoituksen myötä louheen
ja soran murskausalue jää yhä syvälle rakentuvan yhdyskuntarakenteen kes-
kelle, mistä johtuen paine alueen kehittämiselle kasvaa.

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Sulan osayleiskaava, joka on hy-
väksytty valtuustossa 7.12.2015. Alue on osoitettu osayleiskaavassa työpaik-
ka-alueena(TP-1). Kaavamääräyksen mukaan työpaikka-alue varataan työ-
voimavaltaisia ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia toimisto-, varasto-,
logistiikka-, tuotanto- ja palvelutiloja varten. Alueen rakennusoikeus määri-
tellään asemakaavoituksen yhteydessä. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttötar-
koitukseen liittyvää vaikutuksiltaan paikallista kauppaa, joka ei kilpaile kes-
kustaan sijoittuvan kaupan kanssa, jonka asiointitiheys on pieni ja joka ei
muodosta vaikutuksiltaan suuryksikköön verrattavissa olevaa myymäläkes-
kittymää.
Työpaikka-alueen läpi osoitettu uusi Fallbackantien suuntainen katu sekä
luoteisreunaan Sulantieltä Rykmentinpuistoon kulkeva uusi kokoojakatu.
Lupa-aluetta ympäröivät korttelit ovat kaupallisten palvelujen aluetta (KM-
3) sekä työpaikka-aluetta (TP-1).

Kuntakehityslautakunta toteaa, että aiempaa ympäristölupaa haettaessa oli
Sulan yleiskaavoitus vielä kesken, mutta nyt alueen maankäyttöä ohjaa lain-
voimainen osayleiskaava, jonka tavoitteiden ja ohjausvaikutuksen kanssa
alueella harjoitettava murskaustoiminta on väistämättä ristiriidassa. Toiminta
on siis nykymuodossaan ennen pitkään alueelta väistyvää toimintaa, vaikka
kyseistä lupa-aluetta ei kunnan kaavoitussuunnitelmassa 2017-2021 ole esi-
tetty asemakaavoitettavana hankkeena. Tästä huolimatta voi tarve alueen
asemakaavalliseen tarkasteluun syntyä hyvinkin nopeasti, mistä johtuen kaa-
voitussuunnitelmaa tarkastellaan uudestaan maankäytöllisten syiden sitä
edellyttäessä. Ympäröivän alueen kehittyminen luo painetta alueen maan-
käytön tehostamiselle ja alueen kehittämiseen liittyykin yksin lupa-aluetta
isompia kokonaisuuksia käsittäviä tavoitteita. Aluetta tullaan kehittämään
korkeatasoisena työpaikka-alueena ja alueen läpi on Sulan osayleiskaavassa
osoitettu uusi kokoojakatu Sulantieltä Rykmentinpuistoon, mikä asettaa alu-
een profiilille tavanomaista korkeatasoisempia vaatimuksia. Melua ja pölyä
aiheuttava louheen ja soran murskaustoiminta on siten hankalasti sovitetta-
vissa yhteen näiden tavoitteiden kanssa. Edellä mainittu toiminta voi tuoda
rajoituksia myös alueen välittömässä läheisyydessä käynnistyville hankkeil-
le.

Alueen suunnitelmallinen kehittäminen edellyttää toimintojen sijoittumisen
ohjaamista kaavoituksella, mihin myös tämän alueen suunnittelussa tulisi va-
rautua. Alueen suunnittelutilanne ja alueen maankäyttöön kohdistuvat tavoit-
teet huomioiden, ei ympäristölupaa tule myöntää toistaiseksi voimassaoleva-
na. Mikäli ympäristölupa päätetään myöntää, tulee se alueen suunnitteluti-
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lanteesta johtuen myöntää määräaikaisena enintään kahdeksi (2) vuodeksi
kerrallaan. Toiminnan päättyminen tulee ennakoida ympäristölupamääräyk-
sissä. Kuntakehityslautakunta haluaa kuitenkin korostaa, että alueen muut-
tamisessa tulee huomioida myös yrityksen tavoitteet ja tarpeet sekä mahdol-
listaan toiminnan hallittu siirtyminen toisaalle kohtuullisen siirtymäajan puit-
teissa.

Tärkeälle pohjavesialueella toimittaessa tulee erityisesti ottaa huomioon, että
toiminnalla ei vaaranneta pohjaveden laatua tai määrää. Toiminta-ajoissa tu-
lee noudattaa valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisia toiminta-aikoja
myös kuljetusten osalta.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

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

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

___________

Khall § 154/10.4.2017 Liitteenä:
– kaavatilanne

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää antaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle seu-

raavan lausunnon Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristölupahakemuksesta:

LAUSUNTO

Luvassa on kyse louheen varastointi-, murskaus- ja puhtaiden irtomaalajien
kierrätystoiminnan jatkamisesta Sulan työpaikka-alueella Hyrylässä. Nykyi-
sen ympäristöluvan voimassaolo päättyi 31.12.2016 ja lupaa haetaan nyt
toistaiseksi voimassa olevana.

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että vaikka hankealueella ei itsessään
ole lainvoimaista asemakaavaa, on toiminta-alue kokonaisuudessaan asema-
kaavoitetun alueen ympäröimä. Alueen läheisyydessä on myös vireillä uusia
asemakaavahankkeita mm. Urheilupuiston kehittämiseksi sekä Sulan työ-
paikka-alueen laajentamiseksi. Asemakaavoituksen myötä louheen ja soran
murskausalue jää yhä syvälle rakentuvan yhdyskuntarakenteen keskelle, mis-
tä johtuen paine alueen kehittämiselle kasvaa.

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Sulan osayleiskaava, joka on hy-
väksytty valtuustossa 7.12.2015. Alue on osoitettu osayleiskaavassa työpaik-
ka-alueena(TP-1). Kaavamääräyksen mukaan työpaikka-alue varataan työ-
voimavaltaisia ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia toimisto-, varasto-,
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logistiikka-, tuotanto- ja palvelutiloja varten. Alueen rakennusoikeus määri-
tellään asemakaavoituksen yhteydessä. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttötar-
koitukseen liittyvää vaikutuksiltaan paikallista kauppaa, joka ei kilpaile kes-
kustaan sijoittuvan kaupan kanssa, jonka asiointitiheys on pieni ja joka ei
muodosta vaikutuksiltaan suuryksikköön verrattavissa olevaa myymäläkes-
kittymää.

Työpaikka-alueen läpi osoitettu uusi Fallbackantien suuntainen katu sekä
luoteisreunaan Sulantieltä Rykmentinpuistoon kulkeva uusi kokoojakatu.

Lupa-aluetta ympäröivät korttelit ovat kaupallisten palvelujen aluetta (KM-
3) sekä työpaikka-aluetta (TP-1).

Kunnanhallitus toteaa, että aiempaa ympäristölupaa haettaessa oli Sulan
yleiskaavoitus vielä kesken, mutta nyt alueen maankäyttöä ohjaa lainvoimai-
nen osayleiskaava, jonka tavoitteiden ja ohjausvaikutuksen kanssa alueella
harjoitettava murskaustoiminta on väistämättä ristiriidassa. Toiminta on siis
nykymuodossaan ennen pitkään alueelta väistyvää toimintaa, vaikka kyseistä
lupa-aluetta ei kunnan kaavoitussuunnitelmassa 2017-2021 ole esitetty ase-
makaavoitettavana hankkeena. Tästä huolimatta voi tarve alueen asemakaa-
valliseen tarkasteluun syntyä hyvinkin nopeasti, mistä johtuen kaavoitus-
suunnitelmaa tarkastellaan uudestaan maankäytöllisten syiden sitä edellyttä-
essä. Ympäröivän alueen kehittyminen luo painetta alueen maankäytön te-
hostamiselle ja alueen kehittämiseen liittyykin yksin lupa-aluetta isompia
kokonaisuuksia käsittäviä tavoitteita. Aluetta tullaan kehittämään korkeata-
soisena työpaikka-alueena ja alueen läpi on Sulan osayleiskaavassa osoitettu
uusi kokoojakatu Sulantieltä Rykmentinpuistoon, mikä asettaa alueen profii-
lille tavanomaista korkeatasoisempia vaatimuksia. Melua ja pölyä aiheuttava
louheen ja soran murskaustoiminta on siten hankalasti sovitettavissa yhteen
näiden tavoitteiden kanssa. Edellä mainittu toiminta voi tuoda rajoituksia
myös alueen välittömässä läheisyydessä käynnistyville hankkeille.

Alueen suunnitelmallinen kehittäminen edellyttää toimintojen sijoittumisen
ohjaamista kaavoituksella, mihin myös tämän alueen suunnittelussa tulisi va-
rautua. Alueen suunnittelutilanne ja alueen maankäyttöön kohdistuvat tavoit-
teet huomioiden, ei ympäristölupaa tule myöntää toistaiseksi voimassaoleva-
na. Mikäli ympäristölupa päätetään myöntää, tulee se alueen suunnitteluti-
lanteesta johtuen myöntää määräaikaisena enintään kahdeksi (2) vuodeksi
kerrallaan. Toiminnan päättyminen tulee ennakoida ympäristölupamääräyk-
sissä. Kunnanhallitus haluaa kuitenkin korostaa, että alueen muuttamisessa
tulee huomioida myös yrityksen tavoitteet ja tarpeet sekä mahdollistaan toi-
minnan hallittu siirtyminen toisaalle kohtuullisen siirtymäajan puitteissa.

Tärkeälle pohjavesialueella toimittaessa tulee erityisesti ottaa huomioon, että
toiminnalla ei vaaranneta pohjaveden laatua tai määrää. Toiminta-ajoissa tu-
lee noudattaa valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisia toiminta-aikoja
myös kuljetusten osalta.
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
kaavoitus
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Dno KESH:197 /2017

155 § SAHANKULMAN/TUUSULANTIEN RISTEYKSEN LIIKENNE, ALOITE

Valtuusto § 43 13.03.2017
Kuntakehityslautakunta  § 52 5.4.2017

Valt § 43/13.3.2017 Raimo Stenvall esitti seuraavan aloitteen:

”Ruuhkien helpottamiseksi pitäisi saada Kilpailutien jatke jalkapallohallin
nurkalta varuskunta-alueelle. Tällä pienellä tiemuutoksella saataisiin jousta-
vuutta ja turvallisuutta harrastuksiin kulkeville. Toimisi varatienä ja mahdol-
listaa läpikulun. (paljon kulkua harrastuksiin mm. Keravalta, Järvenpäästä)

Aikanaan Tuusulan Messujen sekä Truck-festivaalien lisätienä toimi Valon
pihankautta läpikulku. Nykyään tämä reitti ei ole mahdollista.”

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

___________

Kkl § 52/5.4.2017 Urheilukeskuksen yleissuunnittelu ja asemakaavoitustyö on parhaillaan
käynnissä. Yleissuunnitelmassa hahmotellaan urheilukeskuksen tulevaisuu-
den toimintoja ja niiden sijoittumista, joita tarkennetaan edelleen asemakaa-
vatyössä. Urheilukeskuksen suunnittelun yhtenä keskeisenä lähtökohtana on
toimintojen, reittien ja liikenteen sekä pysäköinnin suunnittelu siten, että alu-
een toimivuus sekä urheilun ja sisäisen liikkumisen turvallisuus varmiste-
taan. Tämä toteutetaan mm. rajaamalla autoliikennettä alueen laidoille ja
painottamalla kävelyn ja pyöräilyn merkitystä ja yhteyksiä urheilukeskuksen
keskeisillä alueilla.

Rykmentinpuiston ja Sulan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu laa-
jempia liikennetarkasteluita ja näissä osayleiskaavoissa on tehty ratkaisuja
liikenneverkon osalta, mm. urheilukeskuksen sisäänajojen ja Rykmentinpuis-
ton yhteyksien osalta. Urheilukeskukseen on osoitettu Rykmentinpuiston
kaavoissa kattavat kevyen liikenteen yhteydet Rykmentinpuiston ja Hyrylän
suunnasta. Tällä pyritään edistämään kevyen liikenteen käyttöä ja vähentä-
mään autoliikennettä ja sen aiheuttamia ruuhka-, ympäristö- ja turvallisuus-
ongelmia. Sulan osayleiskaavassa on osoitettu alueen ajoneuvoliikenteen
verkko, jonka kautta urheilukeskuksen ajoneuvoliikenteen on todettu olevan
järjestettävissä. Urheilukeskuksen yleissuunnitelman yhteydessä laaditaan
tarkemmat liikenteen toimivuustarkastelut ulosajoväylien osalta sekä nor-
maalitilanteessa että suuremmissa yleisötapahtumissa ja näiden pohjalta
suunnitellaan mahdolliset varareitit ja varapysäköintialueet suurten tapahtu-
mien tarpeisiin.

Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Heikki Väänänen, p. 040 314 3522
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Ehdotus
kp Kuntakehityslautakunta päättää

– antaa yllä olevan selvityksen aloitteen johdosta

– ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Raimo Stenvallin 13.3.2017 § 43 esittämän
aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Khall § 155/10.4.2017

Ehdotus
Kkj Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä yllä olevan selvityksen aloitteen johdosta

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Raimo Stenvallin 13.3.2017 § 43 esittämän
aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KESH:198 /2017

156 § ETELÄ-TUUSULAAN YRITYSTONTTEJA, ALOITE

Valtuusto § 44 13.03.2017
Kuntakehityslautakunta  § 53 5.4.2017

Valt § 44/13.3.2017 Raimo Stenvall esitti seuraavan aloitteen:

”Etelä Tuusulassa on huutava puute erikokoisista yritystonteista. Olen usein
tuonut asian esiin, jotakin pitäisi myös tehdä.

1. Fallbackantien varsi Vantaan rajalle
2. Korpikyläntien ja Itäisen ohikulkutien välinen alue (elikkä Te-

ollisuustieltä itään päin aina Kulloontielle asti), vaikka pala
kerrallaan.”

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

___________

Kkl § 53/5.4.2017 Sulan työpaikka-alue rajautuu Tuusulan itäiseen ohikulkutiehen ja Tuusulan
väylään. Väylien varrelle rakentuneet huonekalu- ja autokaupan keskittymät
luovat yleisilmeen Koko Sulan työpaikka-alueelle. Auto- ja kuljetusalaan
liittyvä yritystoiminta on hallitsevaa koko Sulan työpaikka-alueella. Alueelle
on sijoittunut myös jonkin verran tuotannollista toimintaa.

Valmisteilla olevassa yleiskaava 2040:ssa Koko Tuusulan itäväylän varrelle
on varattu työpaikka-alueita mahdollistamaan yritysten sijoittuminen hyvien
liikenneyhteyksien varrelle. Tätä tarkemmissa Sulan ja Rykmentinpuiston
oikeusvaikutteisissa osayleiskaavoissa on työpaikkakorttelit määritelty yleis-
piirteisesti.
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Aloitteessa ehdotettu kohde 1.

Ote Sulan oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta

Fallbackantien varteen on Sulan osayleiskaavassa merkitty työpaikkatoimin-
tojen kortteleita TP-1 –merkinnällä lähelle ohikulkutien liittymää. Tästä
kaakkoon on merkitty virkistyskäytön alueita mm. maakuntakaavan ohjaus-
vaikutuksesta johtuen. TP-1 –alueiden asemakaavoittaminen ei ole kaavoi-
tussuunnitelmassa ja ko. alueet ovat osin yksityisen omistuksessa. Kunta
omistaa n. 2-3 ha TP-1:ksi merkittyä aluetta. Ottaen huomioon maanhankin-
ta- tai kaavoituksen käynnistämissopimustarpeen, ei asemakaavatyön käyn-
nistäminen ole vielä ajankohtaista. Neuvotteluja maanhankinnasta tai kaavan
laatimisesta käydään resurssien puitteissa.
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Aloitteessa ehdotettu kohde 2

Karttayhdistelmä. Opaskartta ja Rykmentinpuiston osayleiskaava

Osa ehdotetusta alueesta on osayleiskaavoitettu asuinrakentamisen alueksi.
Niitä Hyrylän työpaikka-alueen rajapinnassa olevia alueita, joita ei voida
käyttää asuinrakentamiseen esim. lentomelusta johtuen, on järkevää suunni-
tella työpaikka-alueeksi tai näitä kahta toimintoa erottavaksi viherlaueeksi.
Kyseessä olevan alueen maankäytön reunaehtoja selvitetään jo, jotta asema-
kaava voitaisiin asettaa vireille. Erityisesti tärkeää tämä on tämän alueen
osalta liikenneverkon osalta.
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Maanomistuskartta. Väritetyt alueet ovat kunnan omistuksessa.

Kaavoitettavaksi aloitteessa esitetty alue on pääosin Tuusulan kunnan omis-
tuksessa. Kun kaavatyötä alustavat selvitykset on tehty ja arvioitu maanhan-
kinta- tai sopimustarve ja näiden osalta edetty, voidaan asettaa vireille ja
asemakaavaa päästään valmistelemaan.

Ehdotus
kp Kuntakehityslautakunta päättää

– antaa yllä olevan selvityksen aloitteen johdosta

– ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Raimo Stenvallin 13.3.2017 § 44 esittämän
aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

___________
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Khall § 156/10.4.2017

Ehdotus
Kkj  Kunnanhallitus päättää

– hyväksyä yllä olevan selvityksen aloitteen johdosta

– ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– katsoa valtuutettu Raimo Stenvallin 13.3.2017 § 44 esittämän
aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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Dno KAAV:248 /2017

157 § KUNTAKEHITYS -TULOSALUEPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN

Kuntakehityslautakunta  § 54 05.04.2017

Kkl § 54/5.4.2017 Kuntakehityksen ja tekniikan toimialat yhdistettiin vuoden 2016 alussa yh-
deksi toimialaksi. Toimialan yksi kuudesta tulosalueesta on kuntakehitys,
josta on vastannut vuoden 2016 alusta lähtien oman työnsä ohessa kuntake-
hityksen ja tekniikan toimialan toimialajohtaja.

Elinkeinopalveluiden roolin vahvistamiseksi ja toimialajohtajan tehtävien
selkeyttämiseksi tarkoitus on, että elinkeinopalveluyksikön päällikkö toimii
jatkossa myös kuntakehitys -tulosalueen päällikkönä ja esimiehenä. Muutok-
sen myötä elinkeinopäällikkö Marko Kauppisen alaisuuteen siirtyvät elinkei-
nopalveluiden lisäksi Rykmentinpuisto -ohjelman sekä Focus- ja Hyrylän
keskusta-projektien henkilöstö.

Muutoksen vaikutus tehtävän vaativuuteen arvioidaan erikseen ja palkkausta
tarkistetaan sen perusteella.

Lisätiedot: kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen p. 040 314 3501

Ehdotus Kuntakehityslautakunta päättää
Kkj

– merkitä tiedoksi kuntakehitys -tulosaluepäällikön nimeämisen

– ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää hy-
väksyä vastuujaon muutoksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall § 157/10.4.2017 Elinkeinopalveluiden roolin vahvistamiseksi ja Kuntakehityksen ja tekniikan
toimialan toimialajohtajan tehtävien selkeyttämiseksi edellä tarkemmin ku-
vatulla tavalla, on tarkoituksenmukaista määritellä, että elinkeinopalveluyk-
sikön päällikkö Marko Kauppinen toimisi jatkossa myös kuntakehitys -
tulosalueen päällikkönä ja esimiehenä. Nyt kuntakehitys -tulosalueen esi-
miehenä toimii toimialajohtaja. Muilla KETEK:in tulosalueilla on erilliset
esimiehet.

Marko Kauppinen on elinkeinopäällikön työsuhteessa. Tulosalueen tehtäviä
tulee hoitaa virkasuhteessa, koska tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttämis-
tä. Sen vuoksi tässä yhteydessä Kauppinen tulisi määrätä suostumuksensa
mukaisesti hoitamaan Kuntakehitys -tulosalueen esimiehen tehtäviä virka-
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suhteessa. Tarpeen mukaan voidaan erikseen perustaa virka esimerkiksi vuo-
den 2018 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Mikäli Kauppisen tehtäviin liitetään myös kuntakehitys -tulosalueen esimie-
hen tehtävät, tulee Kauppisen tehtävän vaativuus ja maksettava tehtäväkoh-
tainen palkka arvioida uudelleen. Tehtäväkohtaisen palkan osalta asiasta on
käyty neuvottelu henkilöstöjohtajan kanssa. Arvioinnissa on todettu, että
elinkeinopäällikkö Marko Kauppisen tehtävän vaativuus lisääntyisi olennai-
sesti, koska viran toimialue laajenee merkittävästi kun virkatehtäviin liitetään
elinkeinopalveluiden esimiestehtävien lisäksi koko kuntakehitys-tulosalueen
esimiestehtävät. Tämän johdosta tehtäväkohtaista palkkaa tulee tarkistaa.
Uusi tehtäväkohtainen palkka olisi arvioinnin perusteella 4.648,97 euroa
kuukaudessa (uusi määriteltävä hinnoittelutaso HALTUU2 TU 6a). Nykyi-
nen tehtäväkohtainen palkka on 4.258,96 euroa/kk (HALTUU2 TU3).

Hallintosäännön 48 §:n nojalla tulosaluepäälliköiden nimeäminen kuuluu
kunnanhallituksen toimivaltaan.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää

– määrätä elinkeinopäällikkö Marko Kauppisen hoitamaan elin-
keinopäällikön tehtävän ohella virkasuhteessa Kuntakehitys -
tulosalueen päällikön tehtävät 1.5.2017 lukien

– tarkistaa Marko Kauppisen tehtäväkohtaisen palkan samasta
ajankohdasta lukien 4.648,97 euroon kuukaudessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

ote
Kauppinen Marko
henkilöstöjohtaja
kuntakehitys ja tekniikka
kunnanhallitus
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158 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Khall § 158/10.4.2017

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kun-

talain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

KUNNANJOHTAJA

– 4.4.2017 NRO 28: Henkilöstöpäätös

TALOUSJOHTAJA

– 28.3.2017 nro 12: BDO Oy:ltä tilataan selvitystyö, jossa arvi-
oidaan kuinka Tuusulan kunta yhdessä Tuusulan kunnan kiin-
teistöt Oy:n kanssa jatkossa järjestää ARA-
vuokratalotuotantoon liittyvät omarahoitusosuudet

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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159 § ILMOITUSASIAT

Khall § 159/10.4.2017  Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1 VANTAAN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖKESKUS

28.3.2017: Tiedoksianto Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristöasiassa, Seutu-
lan kivenmurskaamo, Vantaa

2 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

31.3.2017: Finavia Oyj, pilaantumattoman maa-aineksen maanläjitysalueen
ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Helsinki-Vantaan lentoaseman
pohjoisosassa Vantaan ja osin Tuusulan kunnan alueella

3 KOKOUSKUTSUJA

Kuntien Tiera Oy, yhtiökokous 27.4.2017
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, yhtymähallitus 6.4.2017

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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160 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Khall § 160/10.4.2017 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaa-
timusohje ja valitusosoitus.
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KESKUSTELUASIAT

– Vehmas Markku
– ARA-vuokratalotuotanto, rahoitusosuudet

– Hagman Heidi
– kehittämisverkostot

– Wäre Jari
– kasvatus- ja sivistystoimen organisaatiomuutos
– Taidepäiväkoti Aarteiden talo
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät   148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa-
viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:    157
Hallintolainkäyttölain 5 §/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikai-
suvaatimus tehdään, on

TUUSULAN KUNNANHALLITUS, PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköposti kirjaamo@tuusula.fi

Pykälät    157

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saanti-
todistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikai-
suvaatimus on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettamispäivämäärä 18.4.2017

Tiedoksianto asianosaiselle
asianosaisen nimi

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)
Annettu postin kuljetettavaksi xx.xx. 2017

Luovutettu asianosaiselle xx.xx. 2017

Vastaanottajan kuittaus
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VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. (Jos
päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voida tehdä.) Vali-
tuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen
on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.

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    -
MARKKINAOIKEUS, PL 118, (Erottajankatu 1-3), 00131 Helsinki tai sähköposti: markkinaoikeus(at)om.fi

Pykälät    -                                                                                                                katso erillinen muutoksenhakuosoitus
Valitusaika hallinto-oikeuteen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erik-
seen tiedoksisaantitodistukseen 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
Valituskirja on valittajan itsensä tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mu-
kaan valittajan antama valtakirja.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse
tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät-
tymistä.
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 asettamispäivämäärä 18.4.2017

Tiedoksianto asianosaiselle
asianosaisen nimi

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)
Annettu postin kuljetettavaksi xx.xx. 2017

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla (Laki sähköi-
sestä asioinnista viranomaistoiminnassa § 19) xx.xx. 2017

Luovutettu asianosaiselle xx.xx. 2017

Vastaanottajan kuittaus


