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PAIJALAN KAPPELIN HUOLTOTIE JA PAIJALAN HAUTAUSMAAN LISÄALUE 
Kn 57 

haut. tmk § 31 
(29.04.2008) 

Ylipuutarhurin 

Kunnan teknisen johtajan Olli Lappalaisen kanssa on alustavasti keskusteltu 
lisäalueen (n.3000 m2

) lunastamisesta Paijalan hautausmaan osaston 23 vierestä, 
mikä vastaisi noin 1 0 vuoden hautapaikkatarvetta. Lunastus voitaisiin toteuttaa 
esimerkiksi maanvaihdoilla. Samassa yhteydessä Paijalan kappelin huoltotie ja 
kunnan kevyenliikenteenväylä siirrettäisiin lisäalueen reunalle 

esitys Hautausmaatoimikunta 

Päätös 

Kn 110 
(13.5.2008) 
Talousjohtajan 
esitys 

Päätös 

Kiint.tmk § 9 
(12.02.2009) 

Talousjohtajan 
esitys 

1 käy yleiskeskustelun 

2 päättää esittää kirkkoneuvostolle, että Paijalan hautausmaan lisämaa
alueen tarve ja huoltotien siirto otetaan mukaan Tuusulan kunnan 
kanssa käytäviin neuvotteluihin 

Esitys hyväksyttiin 

Kirkkoneuvosto hyväksyy hautausmaatoimikunnan esityksen. 

Esitys hyväksyttiin. 

Paijalan hautausmaan lisäalueen tarve on ollut mukana Tuusulan kunnan kanssa 
käydyissä neuvotteluissa. 

Kiinteistötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että Tuusulan seurakunta ehdottaa 
Tuusulan kunnalle asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa kooltaan 7000-9000 m2 
jn 800-1000 hautapaikkaa mahdollistavan lisäalueen saamisen Paijalan hautausmaan 
osasto 23 :n viereen liitekartan mukaisesti. 

Päätös Esitys hyväksyttiin karttapiirrokseen tehtävillä tarkennuksilla. 

Kn 57 

Talousjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto päättää, että Tuusulan seurakunta ehdottaa Tuusulan kunnalle 
asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa kooltaan 7000-9000 m2 ja 800-1000 
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hautapaikkaa mahdollistavan lisäalueen saamisen Paijalan hautausmaan osasto 23 :n 
viereen liitekartan mukaisesti. (LIITE 3) 

Päätös Päätös Esitys hyväksyttiin. 

ote: Tuusulan kunta 
Markku Blom, ylipuutarhuri 

otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 
Tuusulassa 31.03. 2009 

~L , ;; L. 
~1rpa-Leena Ar~ 
kirkkoneuvoston sihteeri 



Tuusulan seurakunta 

KIRKKONEUVOSTO OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Kirkollisasiat 
Päivämäärä 03.03.2009 Pykälä 57 

Oikaisuvaati- 1 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
musoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen. 

Oikaisuvaati
musviran
omainen 

Oikaisuvaati
musaika ja 
sen alkaminen 

Pöytäkirjan 
nähtäväksi 
asettaminen 

Tiedoksianto 
asianosaiselle ; 

Oikaisuvaati
muksen sisältö 
ja toimittaminen 

\1 Oikeuden
käyntimaksu 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot 

Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto 
Käyntiosoite: Hyryläntie 11 
Postiosoite: PL 53 04301 TUUSULA 
Telekopio: 8759 6270 
Sähköposti: arvinen.lindroos@evl.fi 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seurakunnan 
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 
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 4- 17.03.2009 

postitse 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan 
kuluessa. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolaajan päättymistä. 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 
markkinaoikeudessa 200 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu. 

Liitetään pöytäkirjan otteeseen 



Kappelin huoltotie 

Pafjalan hautausmaa 

858-409-2-372 
kevyenliikenteen väylä 

lisämaa-alue 
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