
ELÄMÄÄ TUUSULASSA.

Julkinen tiedote

Tuusulan kunnan asukaslehti 1/2021

Vaalit | Ensimmäiset neljä  vuotta  
pormestarin johdolla s. 6

Ympäristö | Vapaaehtoiset puistokummit  
huolehtivat   viheralueiden viihtyisyydestä s. 11 

Kulttuuri | Kulttuuri tulee kotiin  
– tapahtumapaikkana  YouTube s. 43

Tässä lehdessä myös Tuusula rakentaa -kaavoituskatsaus s. 13

Perhe |  
Martta  Wendelin -päiväkodissa 

lapset ovat pääosassa
s. 3

www.tuusula.fi

Osallisuus | 
Vuoden hyvinvoinnin 
edistäjä 2020 valittiin 

s. 38

https://www.tuusula.fi


2    Tuusulan kunnan asukaslehti 1/2021

Olemme saaneet kasaan vuoden 2020 tilinpäätöksen, val-
tuustokausi on tulossa päätökseen, ja kuntavaalit käydään 
kesäkuussa. Neljä ensimmäistä vuotta pormestarijärjes-
telmän kanssa ovat kohta täynnä, ja voimme arvioida, mi-
hin olemme päässeet suhteessa tavoitteisiin.

Kun siirryimme pormestarimalliin ja etsimme Tuusulalle tulevaa suun-
taa, kävimme keskustelun tavoitteista puolueiden kesken. Kirjasimme 
ne pormestariohjelmaan, joka puolestaan on toiminut kunnan strategian 
perustana. Tässä lehdessä kerromme muun muassa siitä, mitä kuluvana 
neljänä vuonna on tehty: Tuusula on saatu kasvu-uralle ja olemme mat-
kalla kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunnaksi. Vakaa kasvu on vält-
tämätöntä, jotta Tuusula pysyy elinvoimaisena ja pystyy huolehtimaan 
kuntalaisten tarvitsemista palveluista jatkossakin. 

Pormestarimalli ja uusi johtamisjärjestelmä ovat tuoneet kuntaan puh-
tia. Vastakkainasettelun sijaan olemme kyenneet yhteistyöhön paitsi 
puolueiden kesken, niin poliittisten päätöksentekijöiden ja viranhaltijoi-
den kesken. Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa ei ole jäänyt pelkästään 
iskulauseeksi. 

Pormestarilla on rooli, joka asettuu jonnekin perinteisen viranhaltijan ja 
poliittisen toimijan välimaastoon: Hän toimii vastaavalla virkavastuulla 
kuin virkamiehetkin. Sitä täydentää poliittinen vastuu. Jatkamme por-
mestarimallin tuunaamista yhä paremmaksi yhdessä. 

Koronavuosi on ollut monilla tavoin haastava, mutta olemme jatkaneet 
määrätietoista työtä tulevaisuuden eteen. Jaksetaan vielä hetki noudattaa 
koronaohjeita. Rokotusten saaminen on kestänyt, sillä keski-Uudenmaan 
sote -kuntayhtymällä, joka vastaa tuusulalaisten terveyspalveluiden jär-
jestämisestä, on ollut muiden kuntien ja alueiden tavoin vaikeuksia ro-
kotteiden saamisessa. Rokotusten jälkeen pääsemme toivottavasti aloit-
tamaan siirtymisen kohti normaalia, uutta normaalia.

Arto Lindberg
Pormestari

Teksti: pormestari Arto Lindberg
Kuvat: Kari Kohvakka
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Miltä kuulostaa Met-
sänväki, Pilvilinna, 
Kuningaskunta ja Ih-
memaa? Näillä nimil-
lä tullaan kutsumaan 
uuden Martta Wende-

lin -päiväkodin neljää eri siipiosaa, kun tilat 
avataan käyttöön ensi vuoden elokuussa. 
Nimitykset juontavat kuvittajana ja tai-
demaalarina tunnetun Martta Wendelin 
(1893–1986) teoksista, joita tullaan näke-
mään myös päiväkodin seinillä ja sisustuk-
sessa.

– Uudessa päiväkodissa on lasipintoja, 
joihin tarvitaan turvateippauksia. Ne tul-
laan toteuttamaan Wendelinin teoksilla. 
Kun teokset jakautuvat kahdelle pinnalle, 
lapsi on ikään kuin itse osa taideteosta, 
kuin sisällä satukirjan maisemassa, kertoo 
varhaiskasvatusyksikön johtaja Piia Malkki 
innostuneena.

Malkki tietää kokemuksesta, mitä etua 
on siinä, että rakennus suunnitellaan alus-
ta asti päiväkodiksi. Hän on pitkän uransa 
aikana ollut mukana perustamassa useita 
kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja, ja tie-
tää, millaista on toimia varhaiskasvattaja-
na myös kerrostalon alakerrassa. 

– Olen itse neljän lapsen äiti, ja katson 
asioita aina myös tästä näkökulmasta. Täs-
sä hankkeessa on ollut ilo olla mukana, 
koska kaikessa suunnittelussa tavoitteena 
on lasten hyvinvointi, ja lasta kaikin puo-
lin kehittävä, oppimista edistävä, turvalli-
nen sekä terveellinen päiväkoti. Kaikki on 
tehty myös sen eteen, että uusista tiloista 
tulee mahdollisimman terveet rakennus-
kannaltaan, Malkki painottaa.

Rakennusmateriaalina toimii massiivi-
puiset CLT-elementit, joissa on lehtikuusi-
pinnoite. Ne ovat ympäristöystävällisiä, ja 
pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä. 
Rakennustyömaa huputetaan, jotta vähen-
netään kaikki mahdollinen rakenteiden 
kostumisriski työmaa-aikana.

– Päiväkoti nousee ennen rakentamatto-
malle koivikkoiselle tontille, ja keskeinen 
sijainti on tarkan harkinnan tulosta. Se on 
vaatinut lukuisia tutkimuksia meluhaitois-
ta ja hiukkaspäästöistä, joilla on varmistet-
tu, että paikka on todella hyvä ja turvalli-
nen lasten olla, Malkki painottaa.

Kun tilat toimivat, isossa on etunsa

Martta Wendelin -päiväkoti korvaa yhdes-
sä Kirkonkylän kampukseen tulevan päi-
väkodin kanssa useita Tuusulassa lakkau-
tettavia varhaiskasvatusyksiköitä. Ilmassa 
on ollut myös kysymyksiä siitä, miten iso 
uudesta päiväkodista oikein tulee, ja kuin-
ka iso yksikkö palvelee lasten etua. 

– Martta Wendelin on 10-ryhmäinen päi-
väkoti, jossa paikkoja on laskennallisesti  

Martta Wendelin -päiväkodissa  
lapset ovat pääosassa
Tuusulan uuden päiväkodin rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Han-
ketta on alusta asti suunniteltu lasten ehdoilla, hyvinvointi ja laadu-
kas varhaiskasvatus edellä, mikä näkyy rakennuksen tilaratkaisuissa, 
sisustuksessa sekä piha-alueilla. Toimiva oppimisympäristö on myös 
erinomainen valtti, kun kilpaillaan varhaiskasvatuksen ammattilaisista.

210, jos kaikki lapset olisivat yli 3-vuotiai-
ta. Silloin yhdellä kasvattajalla saa olla 7 
lasta. Käytännössä alle kolmivuotiaita on 
yhdellä kasvattajalla aina neljä lasta, joten 
lasten kokonaismäärä on pienempi, Malk-
ki selvittää. 

Päiväkodin kokoa miettiville Malkki 
haluaa sanoa, että koon sijasta asioita kan-
nattaa tarkastella aina lapsen näkökul-
masta, eli toteutuuko päivähoidossa lapsen 
kannalta se tärkein: oman ryhmän turva 
ja tuki. 

– Varhaiskasvatuksen perusta on ny-
kyään pienryhmätoiminta, ja lapselle tär-
keintä on oma ryhmä, ja oman ryhmän 
aikuiset. Martta Wendelin -päiväkodin 
hienous on juuri tarkoin harkittu tila-
suunnittelu. Se luo erinomaiset puitteet 
varhaiskasvatukselle, jossa lapset saavat 
mahdollisimman paljon oman aikuisen 
läsnäoloa. Isossa yksikössä myös sijaisjär-
jestelyt on helpompi toteuttaa, kun tarjolla 
on tuttuja aikuisia,  Malkki painottaa.

Pienemmissä yksiköissä on harvoin 
myös liikuntasalia, tai muita erityistiloja, 
ja piha on usein todella pieni. 

– Sanotaan, että työ on tekijänsä nä-
köistä, ja tämä pitää paikkansa erityisesti 
varhaiskasvatuksessa. Osaavaa henkilö-
kuntaa ei tänä päivänä ole helppo löytää, 
joten uusi, toimiva oppimisympäristö on 
iso etu, kun kilpaillaan varhaiskasvatuk-
sen ammattilaisista. Toimivissa tiloissa he 
voivat antaa lapsille parasta, mikä näkyy 
laadukkaana varhaiskasvatuksena, Malk-
ki jatkaa.

Osallistavaa suunnittelua,  
muuntuvia tilaratkaisuja

Millainen uusi päiväkoti sitten on tilarat-
kaisuiltaan? Ulospäin uuden päiväkodin 
julkisivu tulee olemaan näyttävä, kaksi-
kerroksinen rakennus, ja sisäpuolelta ti-
lat jakautuvat neljään eri soluun tai siipi-
osaan. Toiminta toteutetaan eri siivissä, 
joista jokaiseen tulee 2–3 ryhmää. 

– Alakertaan on kaavailtu pienempien 
lasten toimintaa sekä tilat integroidulle 
päiväkotiryhmälle. Ylhäälle tulee vanhem-
pien lasten ryhmiä. Päiväkodin tiloista löy-
tyy useita pienryhmätiloja, jotka toimivat 
eri ikäisille ryhmille. Tiloja on mietitty 
yksityiskohtia myöten, ja esimerkiksi ku-
raeteisistä kuljetaan katettuun ulkotilaan, 
jossa lapset voivat odottaa ulkovaatteissa 
muita ryhmäläisiä, eikä heille tule kuuma, 
Malkki selvittää.

Päiväkotiin tulee myös oma liikuntasali, 
ateljee, ruokala, aistihuone sekä toimisto – 
ja palaveritiloja. Kaikki rakennuksen tilat 
on suunniteltu monikäyttöiseksi ja muun-
tojoustaviksi. Esimerkiksi liikuntasali on 
suunniteltu yhteistyössä paikallisen sirkus-

koulun kanssa, joka käyttää salia iltaisin ilma- 
akrobatian opiskeluun. Ateljee soveltuu hy-
vin taiteen perusopetukseen, ja muutenkin 
tavoite on, että tilat tulisivat iltakäyttöön 
kuntalaisten harrastus – ja muuhun toi-
mintaan. 

– Kaikessa tilasuunnittelussa ja pedago-
giikassa on hyödynnetty Iloisen oppimisen 
Tuusula -käsikirjaa, työpajatyöskentelyä 
ja osallistavaa suunnittelua. Sen tiimoil-
ta myös lasten ajatuksia päiväkodista on 
kuultu ja kuunneltu esimerkiksi päiväko-
din pihan toiminnallisuuksissa, Malkki 
kertoo.

Päiväkodin pihasta tulee erityinen vi-
herpiha eli mikrobiympäristöltään mah-
dollisimman luonnonmukainen. Tuoreet 
tutkimukset osoittavat, että luonnonmu-
kainen päiväkodin piha vähentää immuu-
nijärjestelmän häiriöiden riskiä, ja lisää 
lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

– Käytännössä piha siis jätetään mah-
dollisimman luonnonmukaiseen tilaan, 
puustoa on säästetty mahdollisimman pal-
jon, ja pihalle tuodaan tarpeen mukaan 
lisää siirrettävää metsämaata eli kunttaa, 
siirtonurmea, istutuslaatikoita ja turve-
harkkoja. Lisäksi päiväkodin rakennuksen 
mallilla on varmistettu se, että piha on 
suojainen ja turvallinen alue lasten leikeil-
le, Malkki toteaa.

Päiväkodin osoite tulee olemaan Pähki-
nänmäentie Tuusulan väylän vierellä, Mik-
kolan koulun eteläpuolella. Kulkuyhtey- 
det paikalle ovat erinomaiset. 

– Myös bussiyhteydet ja kevyenliiken-
teenväylät toimivat, ja päiväkodin etelä-
puolelle on avattu jopa kokonaan uusi ke-
vyenliikenteen reitti, Tarulinnanpolku. 
Myös se on saanut nimensä lasten anta-
mien ehdotusten perusteella, Malkki ker-
too ylpeänä. 

Teksti: Anna Partanen
Kuva: Kari Kohvakka

PERHE

Uuden päiväkodin suunnittelussa tavoitteena 
on lasten hyvinvointi sekä turvallinen ja  
terveellinen päiväkotiympäristö.
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Kunnan varhaiskasvatuk-
sen ja esiopetuksen oppi-
mis- ja sisältöalueet sekä 
niiden tavoitteet pohjau-
tuvat valtakunnalliseen 
velvoittavaan varhaiskas-

vatus- ja esiopetussuunnitelmaan. Yksi 
nykypäivän oleellisimmista osa-alueista 
on monilukutaito. Kuten nimikin jo sanoo, 
se sisältää monia asioita, joista yksi on di-
gitaalisten välineiden turvallinen käyttö 
ja sen moniulotteisen maailman ymmär-
täminen. Se on osa pedagogista dokumen-
tointia, jonka avulla lapsen varhaiskas-
vatuksessa edennyt kasvu ja oppiminen 
saadaan perheille näkyväksi. Päiväkodin 
arjessa se näyttäytyy esimerkiksi erilaisi-
na lasten kanssa toteutettuina projekteina, 
joihin lapset saavat yhdessä aikuisen kans-
sa etsiä tietoa Internetistä, valokuvata tai 
videoida sisältöä, muun ei-digitaalisesti ta-
pahtuvan toiminnan ohella. Lapset saavat 
ensikosketuksen tuottamiensa mediasisäl-
töjen editointimahdollisuuksiin. Jokainen 
projekti on sen tekijöidensä näköinen, eikä 
niiden toteuttamiseen ole yhtä oikeaa ta-
paa. Se mahdollistaa lapsille uuden oppi-
misen, onnistumisen ja yhdessä tekemisen 
riemun, sekä antaa rohkeuden tarttua uu-
siin asioihin uteliaisuudella.

Digitaalinen ympäristö tuo lasten maail-
maan ihan uuden ulottuvuuden ja medias-
ta tutut hahmot siirtyvät usein leikkeihin. 
Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa, 
että näitä lasta kiinnostavia aiheita hyö-
dynnetään pedagogisen toiminnan suun-
nittelussa ja laaja-alaisen osaamisen ta-
voitteissa. On tärkeää käydä läpi näitä 
vahvasti lapsen elämään liittyviä mediasi-
sältöjä ja niiden todenmukaisuutta hänen 
kanssaan. 

Lasten passiivista niin sanottua ruu-
tuaikaa onkin edelleen syytä valvoa ja ra-
jata. Turvallinen median käyttö pitäisi 
siis olla hallussa jo ennen koulun alkua, 
kun lapset joutuvat kantamaan itse enem-
män vastuuta omasta tekemisestään. Las-
ta ohjataan käyttämään mediaa niin, että 
otetaan ennen kaikkea huomioon oma ja 
toisten hyvinvointi. Tämä sisältää muun 
muassa ohjeita kuvien käyttöoikeuksista 
ja toisten kuvaamisesta, sekä keskustelua 
siitä, miksi vahingollista ja mieltä pahoit-
tavaa materiaa ei tuoteta. Tunnetaidot ja 
digitaidot liittyvät vahvasti toisiinsa, ja nii-
tä harjoitellaan ja kehitetään rinnakkain. 

Tuusulan varhaiskasvatuksen panos-
tus digilaitteisiin on ennen kaikkea tär-
keä yhdenvertaisuuden vuoksi.  Meillä on 

Teksti: Anna Yltävä, Lisa Hyöky 
Kuvat: Anna Yltävä

Varhaiskasvatuksen digitaalinen 
oppimisympäristö
Millaisessa ympäristössä lapsemme elävät tulevaisuudessa. On mah-
dotonta edes kuvitella digitaalista ympäristöä, jossa elämme kymme-
nen tai kahdenkymmenen vuoden päästä. Tuusulassa halutaan val-
mistella lapset tähän digitaaliseen aikamatkaan.

Tuusulassa jokaisessa päiväkodissa laittei-
ta, ja lapsilla samat mahdollisuudet saada 
koulupolkuun tarvittavat tiedot ja taidot.  
Varhaiskasvatuksen digitaalinen oppimis-
ympäristö on mietitty niin, että sen aikana 
lapsi saa tarvittavat taidot ennen kouluun 
menoa.  

Tämä monilukutaito ja digitaalisuus on 
monelle kasvattajallekin uusi aluevaltaus 
ja tapa toimia. Elämä on elinikäistä oppi-
mista, joten digitaitojen haltuunotossa on 
meille kaikille työtä. Kunta tukee varhais-
kasvattajien taitojen kehittymistä erilaisil-
la koulutuksilla. 

Tuusulan varhaiskasvatuksesessa panostetaan 
digilaitteisiin ennen kaikkea tärkeän yhdenvertai-
suuden vuoksi.

Monilukutaito ja digitaalisuus on monelle
kasvattajallekin uusi aluevaltaus ja tapa toimia.
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Lasten kerhoissa voi harjoitella  
itsenäistymistä

Lasten kerhot on suunnattu 2–5-vuotiail-
le lapsille, joiden vanhemmat ovat kotona. 
Kerho on turvallinen ympäristö harjoitel-
la, miltä tuntuu olla ilman vanhempaa ja 
yhdessä toisten lasten kanssa.

– Kerhoissa on tarjolla viikoittain jopa 
yhdeksän tuntia koulutettujen ammatti-
laisten ohjaamaa varhaiskasvatussuunni-
telman mukaista toimintaa, Kievarin päi-
väkodin varhaiskasvatusyksikön johtaja ja 
perhetupakoordinaattori Anne Toivio ker-
too. – Kerhot ovat maksuttomia, eikä perhe 
menetä niiden vuoksi kotihoidon tukea.

Lasten kerhot on pystytty pitämään toi-
minnassa koko korona-ajan. Mukaan voi 
hakea täyttämällä sähköisen hakemuksen, 
johon löytyy linkki kunnan verkkosivuilta. 

Avoimet perhekerhot kutsuvat lapsia 
ja heidän perheitään

Perhetuvissa järjestetään myös avoimia, 
maksuttomia perhekerhoja, joihin alle 
kouluikäiset lapset osallistuvat yhdessä 
huoltajiensa kanssa. Niihin ei tarvitse il-
moittautua, vaan mukaan voi hypätä sil-
loin kun itselle sopii – tosin nyt perheker-
hot ovat tauolla koronarajoitusten vuoksi. 

– Olemme tehneet perhekerhoissa yh-
teistyötä muun muassa seurakunnan, so-
siaalitoimen, neuvolan ja kulttuuritoimen 
kanssa. Kerhossa ovat vierailleet tervey-
denhoitaja, fysioterapeutti ja suun tervey-
den ammattilainen, joiden kanssa vanhem-
mat ovat päässeet vaihtamaan ajatuksia 
lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen, 
Toivio kertoo. Säännöllisempää ohjattua 
toimintaa ovat vetäneet puheterapeutti ja 
neuvolapsykologi, ja tarpeen mukaan ker-
hojen puitteissa on järjestetty myös maa-
hanmuuttajille suunnattua toimintaa. 

Perhekerhossa alueen  
vanhemmat verkostoituvat

Kerho-ohjaaja Jaana ”Siru” Tarula perhe-
tupa Ikiomasta Kellokoskelta on huoman-
nut, että perhekerho on varmin paikka ta-
vata muita alueen pikkulapsiperheitä.

Kerhoissa pääsee peilaamaan lapsen 
kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita 
muiden vanhempien ja koulutettujen var-
haiskasvatuksen ammattilaisten kanssa, 
mutta myös verkostoitumaan vapaamuo-

Teksti: Liina Hurri
Kuva: Kari Kohvakka

Maksuttomia kerhoja  
ja varhaiskasvatusta
Tuusulan neljässä perhetuvassa järjestetään maksuttomia kerhoja 
perheille ja alle kouluikäisille lapsille. Perhetuvat ovat matalan kyn-
nyksen kohtaamispaikkoja, joissa lapset pääsevät leikkimään ikäistensä 
kanssa ja aikuiset tutustumaan muihin alueen vanhempiin.

toisesti. – Täällä sovitaan kävelytärskyjä, 
loivennetaan yksinäisyyttä, luodaan ystä-
vyyssuhteita, saadaan perhetuttuja ja tu-
tustutaan muihin vanhempiin lapsen tule-
via kouluaikojakin silmällä pitäen, Tarula 
kuvailee. 

Hän harmittelee, että monet vanhem-
mat jännittävät kerhoon lähtemistä. – 
Vanhemmat miettivät, miten pärjäävät, 
jos lapsi alkaa vaikka kiukutella kerhos-
sa. Kun he sitten käyvät kerhossa kerran, 
he ihmettelevät, mikseivät tulleet jo aiem-
min. 

Lisätietoa  
perhetupien  

toiminnasta löydät  
kunnan verkkosivuilta  

tuusula.fi/ 
varhaiskasvatus ja  

perhetupien omilta  
Facebook-sivuilta.

PERHETUVAT

Ikioma, Kellokoski
Notkopuisto, Jokela
Myötätuuli, Hyrylä
Pikku Pellava, Riihikallio;  
toistaiseksi vain lasten kerhoja
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Ensimmäiset neljä vuotta pormestarin johdolla 

Tuusula on saatu kasvu-uralle

Edellisen kerran kunnallisvaalit 
järjestettiin keväällä 2017, ja uu-
den valtuustokauden alkaessa 
kesäkuussa 2017 Tuusula siirtyi 
yhtenä Suomen ensimmäisistä 
kunnista pormestarimalliin. Por-
mestari Arto Lindberg kertaa nel-
jän vuoden aikana tapahtunutta. 

Teksti: Paula Miettinen

Olemme toteuttaneet puolu-
eiden pormestariohjelmaan 
kirjaamat tavoitteet tai vä-
hintäänkin saaneet niiden 
toteutumisen alulle, Tuusu-
lan kaikkien aikojen ensim-

mäinen pormestari Arto Lindberg sanoo. 
Tuusulan valtuutettujen enemmistö hy-

väksyi 7.5.2017 pormestariohjelman kau-
delle 2017–2021. Pormestariohjelma on toi-
minut kunnan strategian ja kehittämisen 
perustana. 

– Muutokset vaativat aikaa ja yhteis-
työtä niin poliittisten päätöksentekijöiden 
kesken kuin heidän ja viranhaltijoiden 
välillä. Olemme kyenneet ohjaamaan kun-
nan kasvu-uralle yhdessä. Esimerkiksi 
kaavoitus ja rakentaminen ovat saaneet 
vauhtia, ja Tuusulaan valmistuu erityyp-
pisiä yritysalueita ja asumista, jotka ovat 
tärkeitä elinvoiman ja veropohjan kannal-
ta, pormestari kertoo.

Asuntomessut toivat 
valtakunnallista julkisuutta

Usean vuoden ajan valmistellut, Tuusulas-
sa elokuussa 2020 pidetyt kaikkiaan 50. 
valtakunnalliset asuntomessut järjestet-
tiin onnistuneesti koronapandemian aihe-
uttamista haasteista huolimatta. 

− Saimme paljon valtakunnallista nä-
kyvyyttä ja teimme tutuksi asumista hie-
nossa tuusulalaisessa ympäristössä, jossa 
yhdistyvät kaupunkimaisuus ja luonnonlä-
heisyys aivan pääkaupunkiseudun ja len-
tokentän lähellä. Samalla asuntomessut 
olivat ikään kuin lähtölaukaus Rykmentin-
puiston laajemman asuinalueen rakenta-
miselle, Lindberg iloitsee.

Tontit käyvät kaupaksi  
ja asukasluku kasvaa

−  Useiden hiljaisempien vuosien jälkeen 
Tuusulassa on viimein ollut myytäviä tont-
teja, ja ne ovat myös käyneet hyvin kau-
paksi. Ponnistelumme alkavat tuottaa tu-
losta, pormestari kertoo.

Tuusulan muuttotase oli positiivinen 
vuonna 2020. Muuttovoitto kasvoi eten-
kin muuttoliikkeen avainryhmissä, eli 
25–34-vuotiaissa nuorissa aikuisissa ja 
35–44-vuotiaissa ja lapsissa. Tuusulaan 
muutetaan erityisesti muualta pääkaupun-
kiseudulta. 

Tuusulanjärven alue kehittyy

− Tuusulanjärvi kohteineen on yksi niis-
tä asioista, joista Tuusula tunnetaan 
laajemmin, mutta se on myös tärkeä hy-
vinvoinnin lähde meille tuusulalaisille. 
Tällä valtuustokaudella olemme saaneet 
sekä järven tilan parantamisen että vir-
kistys- ja kulttuurikohteiden kohentami-
sen käyntiin, pormestari Arto Lindberg 
sanoo.

Tuusulassa on meneillään muun muas-
sa vuonna 2017 käynnistynyt Tuusulanjär-
ven ja jokialueen rantojen virkistyskäytön 
kehittämisohjelma, ja tähän mennessä on 
saatu valmiiksi esimerkiksi Sarvikallion ja 
Fjällbon virkistyskohteet ja Natura-alueen 
raivaukset. Lisäksi kunta on mukana esi-
merkiksi ylikunnallisessa museomatkailu-
hankkeessa. 

Metsänhoito tukee monimuotoisuutta

Tuusulan alueella sijaitsevat metsät sisäl-
tävät paljon luonnoltaan monimuotoisia 
virkistyskohteita. Useissa metsissä ristei-
lee polkuja, ja lähiympäristössä on usein 
muitakin aktiviteettejä, kuten taidetta tai 
lasten leikkipaikkoja. 

− Etenkin näinä koronapandemian ai-
koina on tärkeää, että olemme löytäneet 
sellaisia tapoja metsänhoidolle, jotka tu-
kevat luonnon monimuotoisuutta ja moni-
puolista käyttöä. On hyvä, että ihmisillä on 
paikkoja, minne mennä, pormestari toteaa.

Pääkaupunkiseudun  
paras urheilukeskus rakentuu

Tuusulan tavoitteena on kehittää urhei-
lukeskuksesta yksi Helsingin seudun par-
haista. Keskuksen kehittämiseen on pa-
nostettu etenkin tällä valtuustokaudella. 

− Ulkoilureitit on uudistettu ja Urkkaa 
on kehitetty kaikin puolin muutenkin 
eteenpäin. Tulossa on vielä paljon lisää, 
esimerkiksi BMX-rata. Urheilukeskus mo-
nitoimihalleineen palvelee kunnan, sen 
koulujen ja monien seurojen tarpeita, mut-
ta houkuttelee kävijöitä myös kauempaa, 
Lindberg arvioi.

Kuntalaisten osallisuudessa  
ollaan edelläkävijöitä

Pormestarimalliin siirtyminen on ollut 
osa laajempaa poliittisen johtamisjärjestel-
män uudistusta. Sillä on tavoiteltu muun 
muassa asukkaiden parempia osallistu-
mismahdollisuuksia.

− Tuusula on ottanut kuntalaisten osal-
lisuuden tosissaan ja panostanut siihen 
monin tavoin: kehittämisverkostot uudis-
tettiin, ja meillä on jo esimerkiksi neljä ker-
taa äänestetty osallistuvan budjetoinnin 
kohteista. Aktiivisten kuntalaisten aloit-
teesta ja heidän kanssaan on esimerkiksi 
kohennettu puistoja, rakennettu Jokelan 
maastopyörärata ja pistetty Kellokosken 

uimapaikka kuntoon. Olemme osallisuu-
den edelläkävijäkunta, ja niin kuuluukin 
olla, sillä kunta on kuntalaisiaan varten, 
pormestari iloitsee.

Matkalla kasvatuksen  
ja koulutuksen kärkikunnaksi

− Tuusulassa on kääritty hihat sisäilma-
haasteisiin ja kiinteistöjen kunto-ongel-
miin puuttumiseksi. Tavoitteenamme on 
ollut varmistaa terveet, turvalliset ja par-
haalla mahdollisella tavalla oppimista tu-
kevat toimintaympäristöt lapsille, nuorille 
ja työtekijöille. Palveluverkon uudistami-
nen on lähtenyt toden teolla käyntiin, nyt 
kun Martta Wendelin -päiväkodin rakenta-
minen on alkanut. Tavoitteemme on olla 
kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta 
Suomessa. Rakennamme paitsi uusia, laa-
dukkaan opetuksen mahdollistavia oppi-
misympäristöjä, niin samalla tiloja, jotka 
voivat toimia esimerkiksi yhteisöllisen elä-
män keskuksina, Lindberg sanoo.

Monitoimitalo Monion rakentaminen 
on seuraava askel, ja sen rakentaminen 
alkanee kesällä 2021.  

Sote-palvelut siirtyivät Keusoteen

– Tuusulalaiset ovat saaneet sosiaali- ja 
terveyspalvelunsa Keski-Uudenmaan sote 
-kuntayhtymältä vuoden 2019 alusta al-
kaen, ja olemme pitäneet kiinni siitä, että 
sote-palveluita saa lähipalveluina niin Hy-
rylässä, Jokelassa kuin Kellokoskellakin, 
pormestari painottaa.

Talous pidetään tasapainossa

– Kunnan talouden saaminen tasapainoon 
on ollut yksi prioriteeteistamme ja on sitä 
yhä lähivuosina. Olemme noudattaneet ja 
noudatamme pitkäjänteisesti kasvun ja 
talouden hallintaohjelman mukaisia linja-
uksia, joissa keskitymme etenkin kunnan 
elinvoiman ja veropohjan vahvistamiseen, 
sote-kuntayhtymä Keusoten palvelukyvyn 
ja tuottavuuden kehittämiseen sekä kun-
nan palveluverkon uudistamiseen, por-
mestari sanoo. 

Vuonna 2020 kunnan talous oli koro-
naepidemiasta ja sote-menojen kasvusta 
huolimatta ylijäämäinen. Verotulot ja val-
tionosuudet toteutuivat ennakoitua suu-
rempina.
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Kuntavaalit 2021 on siirretty kesäkuulle  
– ennakkoäänestykseen voi osallistua  
myös muualla kuin kotikunnassa!

Teksti: Katja Repo

Asukkaat haluavat vaikuttaa tulevan kunnantalon palveluihin

Nykyisen Hyrylän torin 
paikalle tulevaan palve-
lukeskukseen toivotaan 
liiketilojen ja kunnanta-
lon lisäksi tiloja asukkai-
den käyttöön ja laajasti 

erilaisia palveluita. Yli 500 asukasta vas-
tasi verkkokyselyyn tammikuun aikana. 
Kyselyn lisäksi mielipiteitään sai kertoa 
myös helmikuussa Teams-yhteydellä pide-
tyssä asukastilaisuudessa.  

Toiveita esitettiin muun muassa avoi-
mesta julkisesta tilasta, nuorisotiloista, 

ohjaamopalveluista nuorille aikuisille ja 
työllisyyspalveluista. Tärkeimpänä pidet-
tiin viranomaisten asiointipistettä, jossa 
voisi hakea poliisilta lupia ja hoitaa vero- ja 
työllisyysasioita. 

Tiloja koskeva esisuunnitelma hyväk-
syttiin keskustelukierrosten jälkeen kun-
nanhallituksessa 22.2.2021. Seuraavaksi 
toteutuksesta kilvoittelevat rakennusliik-
keet laativat luonnoksia hankkeesta. Suun-
nitelmien laadintaa ohjataan asiantun-
tijoille suunnatuissa työpajoissa, minkä 
jälkeen suunnitelmia arvioidaan ja näistä 

Kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. päivään 
tehtiin poliittinen linjaus oikeusministerin ja 
eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden 
puoluesihteereiden kokouksessa 6.3.2021. Edus-
kunta päättää kuntavaalien siirrosta hallituksen 
esityksen pohjalta. Oikeusministeriössä valmis-

teilla olevassa hallituksen esityksessä vaalien toimittamisen uu-
deksi aikatauluksi ehdotetaan seuraavaa:

• kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
• ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.–8.6.2021
• ennakkoäänestys ulkomailla: 2.–5.6.2021
• vaalipäivä: 13.6.2021
• tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
• valtuustot aloittavat työnsä 1.9.2021

Vaalipäivän äänestyspaikat

Kuntavaalien 13.6.2021 vaalipäivän 
äänestyspaikat Tuusulan kunnassa:

001 Kirkonkylä, Kirkonkylän koulu, Tuusulantie 131,  
04310 Tuusula

002 Rusutjärvi, Rusutjärven koulu, Rusutjärventie 258, 
04370 Rusutjärvi

003 Paijala, Paijalan koulu, Paijalantie 44, 04300 Tuusula

004 Tuomala, Tuomalan koulu, Kansanopistontie 41,  
04380 Tuusula

005 Ruotsinkylä, Ruotsinkylän koulu, Rävbäckinkuja 29, 
04360 Tuusula

006 Jokela, Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela

007 Vanhakylä, Vanhankylän koulu,  
Vanhankylän koulutie 109, 04390 Jäniksenlinna

008 Kellokoski l, Kellokosken koulu, Koulutie 7,  
04500 Kellokoski

009 Hyrylä, Mikkolan koulu, Pähkinämäentie 215,  
04300 Tuusula

010 Vaunukangas, Vaunukankaan koulu,  
Vaunukankaantie 3, 04300 Tuusula

011 Riihikallio I, Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 
04320 Tuusula

012 Lepola, Lepolan koulu, Visantie 1, 05400 Jokela

013 Riihikallio II, Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 
04320 Tuusula

014 Hyökkälä, Hyökkälän koulu, Kirkkotie 11, 04300 Tuusula

015 Kellokoski i., Kellokosken koulu, Koulutie 7,  
04500 Kellokoski

ehdotetaan parasta hyväksyttäväksi jat-
kosuunnittelun pohjaksi. Jatkosuunnitte-
lun aikana käydään jälleen laajaa keskuste-
lua eri osapuolten kanssa. Tervetuloa myös 
tuolloin mukaan! 

Lisätiedot:  
www.tuusula.fi/palvelukeskus

Ennakkoäänestys

Kotimaassa voi äänestää ennakkoon ajalla 26.5.–8.6.2021. Huo-
maathan, että ennakkoäänestäminen on myös mahdollista muual-
la kuin kotikunnassasi. 

Tuusulan ennakkoäänestyspaikat: 
Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
S-Market Tuusula, Hyrylänkatu 6, 04300 Tuusula
Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski
Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela 
Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Riihikallio
Ennakkoäänestyspaikkojen uudet äänestysajat tarkentuvat lä-
hempänä.

Muut äänestystavat

Ennakkoäänestys laitoksissa
Tuusulan kunnan laitoksissa toimitettavien ennakkoäänestysten 
ajankohdista vaalitoimikunnat julkaisevat kuulutuksen ao. laitos-
ten ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin ra-
joittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaik-
kaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta 
kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin 
hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa 
asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoi-
taja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen 
kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta koto-
naan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle.  
Aikataulusta tiedotetaan lähempänä. 

Lisätietoja Tuusulan kuntavaaleista 
2021 toukokuussa ilmestyvässä

 asukaslehdessä.



Viime kesänä asuntomessu-
alueelle valmistuneissa kodeissa 
on toteutettu monia asumisen 
energiatehokkuutta parantavia 
valintoja. Kun asuinaluetta läh-
dettiin viitisen vuotta sitten suun-
nittelemaan, kunnan tavoitteena 
oli, että alue on mahdollisimman 
ympäristöystävällinen ja energia-
tehokas. 

Kunnianhimoinen päämää-
rä oli toteuttaa lähes nol-
laenergia-alue, jossa raken-
nusten energiantarpeesta 
merkittävä osa katetaan 
rakennuksessa tai sen lä-

heisyydessä tuotettuna uusiutuvana ener-
giana. Uusiutuviin polttoaineisiin perus-
tuva kaukolämpö lasketaan rakennuksen 
läheisyydessä tuotetuksi uusiutuvaksi läm-
pöenergiaksi. Uusiutuvia energialähteitä 
ovat mm. aurinkolämpö, aurinkosähkö, ta-
lossa tai sen läheisyydessä talon tarpeisiin 
tuotettu tuulivoima ja maalämpöjärjestel-
mällä maasta tuotettava maalämpö. Tämä 
energiavision alle sijoittuu koko Rykmen-
tinpuiston asuinalueen nykyinen ja lähitu-
levaisuuden rakentaminen.

– Lähdimme liikkeelle siitä, että haim-
me alueelle soveltuvaa ja energiavisiomme 
täyttävää energiaratkaisua, joka löytyi lo-
pulta hiilineutraalista kaukolämmöstä ja 
joka täydentyi erilaisilla lämpöpumppurat-
kaisuilla. Sen jälkeen toteutimme raken-
tamistapaohjeiden yhteyteen rakentajille 
energiaohjeistuksen, jossa kerroimme mi-
hin kannattaa panostaa energiatehokkuu-
den osalta kustannustehokkaasti, kertoo 
Katerina Zaitseva, Tuusulan kunnan ener-
gia-asioista vastaava projektipäällikkö. 

– Tavoitteenamme oli kannustaa, roh-
kaista ja ohjeistaa, ei niinkään esittää mää-
räyksiä tai velvoitteita rakentajille.

Asuntomessualueen lämmitysenergias-
ta peräti 80 prosenttia on tuotettu uusiu-
tuvilla energianlähteillä. Alueen kaksi ylei-
sintä lämmitysmuotoa ovat kaukolämpö ja 
poistoilmalämpöpumppu, molemmat 30 
prosentin osuudella. Seuraavaksi yleisin 
lämmitysmuoto on maalämpö, jota käy-
tetään joka viidennessä rakennuksessa. 
Messualueelta löytyy myös useita aurinko-
paneeliasennuksia.

A-energiataloja, positiivisia hiilikäden-
jälkiä ja kestävää liikkumista

– Laskimme, että asuntomessualueella ali-
tetaan energiatehokuuden määräystaso 

keskimäärin 12 prosentilla. Joissain koh-
teissa alitus on jopa 40 prosenttia. A-ener-
gialuokkaan pääsi viisi taloa kaikkiaan 33 
messukohteesta.

Ensimmäistä kertaa asuntomessujen 
historiassa kaikkien messukohteiden hii-
lijalanjälki ja -kädenjälki selvitettiin elin-
kaarilaskennalla. 

Kestävä liikkuminen on mahdollista 
monin eri tavoin. Alueella on HSL-joukko-

Teksti: Johanna Kaunisto
Kuva: Kari Kohvakka

Energiateot asuntomessualueella 
tähyävät kestävän asumisen  
Tuusulaan

Katso videolta, 
mitä Katerina 

Zaitseva kertoo 
asuntomessu-

alueen energia-
teoista 

https://youtu.be/
aCyUEfyvWDk

liikenne, laaja kävely- ja pyöräteiden ver-
kosto ja alueelta löytyy useita sähköauto-
jen latauspisteitä niin yksityisinä talojen 
yhteydessä kuin julkisinakin alueella toi-
mivan huoltoaseman pikalatauskentällä.

Messutalojen rakentajat kertoivat ener-
giatarinoiden avulla, miten energiatehok-
kuuden toteutumiseen liittyvät ratkaisut 
näkyvät positiivisesti arjessa, olosuhteissa 
tai asumisen kustannuksissa.

Projektipäällikkö Katerina Zaitseva,  
Tuusulan kunta.

Ilmakuva Tuusulan asuntomessualueelta.
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Rykmentinpuiston käytännöistä  
mallia rakentamiseen 

Asuntomessualueella energiatavoitteeseen 
päästiin tarjoamalla tietoa. Mikko Nousi-
ainen Green Building Council Finlandista 
kannustaakin kuntia kertomaan kestä-
vyystavoitteistaan ja tuomaan esiin kestä-
vään rakentamiseen liittyviä moninaisia 
hyötyjä. 

– Kestävämpään rakentamiseen voi-
daan kannustaa esimerkiksi lupamaksuil-
la sekä asettamalla energiatehokkuusvaa-
timuksia tontinluovutuksen ja kaavojen 
yhteyteen. 

Neuvonnan tarjoamista Nousiainen pi-
tää tärkeänä etenkin kuluttaja-asiakkaille.
  – Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
kuntien tulisi asettaa rakennushankkeil-
leen tavoitteet energiatehokkuuden, vä-
hähiilisyyden ja kiertotalouden osalta tai 
vähintään arvioiden näitä koskevat mah-
dollisuudet merkittävimmissä rakennus-
hankkeissa. Kunnan oman osaamisen ke-
hittäminen sekä oikeiden kumppaneiden 
tunnistaminen ja näiden kanssa tehtävä 
yhteistyö on välttämätöntä. Kunta tarvit-
see rakennetun ympäristön kestävyyttä 
edistävän toimintasuunnitelman, sanoo 
FIGBC:n toimitusjohtaja Nousiainen. 

Tuusula on päättänyt asuntomessu-
alueen mallin mukaisesti lisätä julkisten 
rakennushankkeidensa suunnittelun ja 
rakentamisen ohjauskeinoksi hiilijalan-
jälkilaskennan ja -tavoitteet. Ympäristö-
ministeriö on kertonut, että rakennuksen 
elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohja-
taan lainsäädännöllä 2020-luvun puolivä-
liin mennessä. 

Puukyläkaupunki ja maailman  
ensimmäinen hiilineutraali asuinalue

Rakennusmateriaalien osuus rakennuksen 
elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasu-
päästöistä on merkittävä. Asuntomessu-
alueella nähtiin paljon puurakentamista. 
Puun käyttö parantaa rakentamisen hiili-
jalanjälkeä. 

Tuusula on lähtenyt vahvasti edistä-
mään puurakentamista Rykmentinpuis-
tossa. Hirsitaloteollisuus on käynnistänyt 
asuntomessualueen kupeeseen Puustel-
linmetsään MyTown-nimisen hankkeen, 
jossa alueelle rakentuisi maailman en-
simmäinen hiilineutraali asuinalue 200 

asukkaalle. Rakentamisen hiilijalanjälki 
tasataan myönteisiä ilmastovaikutuksia ai-
heuttavilla keinoilla kuten runsaalla puun 
käytöllä, jolloin hiilineutraalisti rakennet-
tu ei kuormita ilmastoa lainkaan. 

Kunta kaavoittaa Puistokylään ilmasto-
viisasta puukyläkaupunkia ympäristömi-
nisteriön puurakentamisen edistämisen 
tuella. Lukio ja monitoimitalo Monio on 
valmistuessaan maailman suurin hirsi-
rakenteinen koulurakennus. 

Hyrylän Mikkolaan parhaillaan raken-
tuva Martta Wendelin -päiväkoti on täysin 
puurakenteinen. Rakennusurakassa nou-
datetaan Joutsenmerkin ympäristökritee-
rejä, joilla varmistetaan, että rakennus on 
ympäristöystävällinen koko sen elinkaa-
ren ajan. 

Kestävä asuminen Tuusulan  
mahdollisuus erottautua?

Pian päättyvän valtuustokauden yksi ta-
voite on ollut edistää kestävää kehitystä 

kaikessa toiminnassa ja vähentää hiili-
dioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvan ener-
gian osuutta energiankulutuksesta. Tuusu-
la on mukana työ- ja elinkeinoministeriön 
kuntien energiatehokkuussopimuksessa 
vuoteen 2025 saakka. 

– Tavoitteenamme on, että tulevaisuu-
den rakentaminen ja asuminen kehittyvät 
yhä ympäristöystävällisemmiksi, toteaa 
Zaitseva. 

Siksi Rykmentinpuiston asuntomes-
sualueen energiateoista on mahdollisuus 
oppia ja viedä malli myös muille uusille 
asuinalueille, ja tarjota ihmisille mahdolli-
simman kestävä ja hyvä tapa asua ja elää 
Tuusulassa. 

Lähteet: rakentaja.fi, uudenmaanliitto.fi, 
ym.fi, projektiuutiset.fi

K
u

va: M
illa V

ah
tila

Mikko Nousiainen, FIGBC:n toimitusjohtaja.MyTown-asuinalueella rakentamisen hiilijalanjälki tasataan myönteisiä ilmastovaikutuksia aiheuttavilla 
keinoilla kuten runsaalla puun käytöllä, jolloin hiilineutraalisti rakennettu ei kuormita ilmastoa lainkaan.
Kuva: Hirsitaloteollisuus Htt ry

Lukio ja monitoimitalo Monio on valmistuessaan 
maailman suurin hirsirakenteinen koulurakennus.
Kuva: Aarti Ollilla Ristola  Arkkitehdit Oy 

ASUMINEN

9
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Hulevesien hallinta edellyttää kunnan 
ja kiinteistöomistajien yhteisvastuuta
Tiedätkö minne sadevedet päätyvät talosi katolta? Imeytyvätkö ne 
maahan, tai ohjatuvat erilliseen hulevesiviemäriin? Hienoa. Jos tonttisi 
alla kulkevat putket on todettu myös hyväkuntoisiksi, voit nukkua yösi 
rauhassa.

Asialle kannattaa uhrata 
ajatus, koska väärin oh-
jattuna hulevedet aiheut-
tavat todellista harmia 
ympäristölle sekä kotita-
louksien kukkaroille. 

Hulevedet, eli rakennetuilla alueilla ta-
lojen katoilta, kaduilta ja parkkipaikoilta 
kerääntyvä sade- ja sulamisvedet, ovat on-
gelma, kun ne päätyvät jätevesiviemäri-
verkostoon. Hulevesi kuormittaa turhaan 
jätevedenpuhdistuslaitosta, ja kylmä vesi 
myös heikentää biologista puhdistuspro-
sessia.

– Rankkasateiden aikana vesimäärät 
voivat hetkellisesti jopa kymmenkertais-
tua, jolloin jätevesiviemäreihin ohjatut 
hulevedet aiheuttavat ylivuotoja ja tulvi-
mista. Jätevesipumppaamoilta ylivuotava 
likainen jätevesi päätyy vesistöihin, jolloin 
Tuusulan vesistöt ja virkistyskäytöltään 
arvokas Vantaanjoki kärsivät, selvittää ve-
sihuoltoinsinööri Hanna Riihinen Tuusu-
lan Vedeltä.

Ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisää-
vän rankkasateiden määriä, ja myös yksit-
täisten sadetapahtumien vesimäärät kas-
vavat. Viimeistään nyt onkin aika toimia, 
ja varmistaa, etteivät oman tontin huleve-
det päädy vahingossakaan jätevesiviemä-
reihin.

– Paras keino hillitä hulevesiä on aina 
se, että estää niiden syntymisen, ja siihen 
auttaa pihan asfaltin ja kattopinta-alan mi-
nimointi omalla pihalla. Toiseksi parasta 
olisi imeyttää hulevedet suoraan maahan, 
mutta maaperästä tai tiheästä uudisraken-
tamisesta johtuen tämä ei aina ole mahdol-
lista, Riihinen toteaa.

Vuonna 2014 voimaan tullut lakimuutos 
velvoittaa tontinomistajia kiinnittämään 
tarkempaa huomioita siihen, että huleve-
det ohjautuvat aina omaan erilliseen jär-
jestelmään jätevesiviemärin sijasta.

Saneeraamalla ajoissa säästät  
rahaa ja ympäristöä

Kiinteistön tonttiviemäreitä ovat ne put-
ket, jotka johtavat kunnan tai vesihuolto-
laitoksen runkoviemäreihin. Kiinteistön 
jätevesi- ja hulevesiviemärit ovat kiinteis-
töomistajan vastuulla niin tontilla kuin ka-
dun alla. 

– Jos maan alla kulkeva jätevesiputki 
rikkoutuu esimerkiksi puun juurien ta-
kia, se voi aiheuttaa jätevesien tulvimista. 
Kiireellinen putkiremontti maksaa aina 
paljon enemmän kuin se, että putkisto sa-
neerattaisiin ajoissa ja rauhassa. Lasku voi 
vielä tuplautua, jos vahinko sattuu sun-
nuntai-iltana, Riihinen painottaa.

KUNTA HAASTAA KIINTEISTÖ-
OMISTAJAT MUKAAN 
HULEVESITALKOISIIN

Vantaanjoen alueen vesilaitosten yhtei-
nen VIPPA-hanke kannusti myös alueen 
kiinteistönomistajia saneeraamaan vie-
märinsä, ja ohjaamaan kiinteistön hule-
vedet pois jätevesiviemäristä.

– Yhteinen tahtotila on lopettaa kaik-
ki jätevesipäästöt Vantaanjoen alueen 
vesistöihin. Tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää kunnan ja jokaisen kiinteis-
tönomistajan yhteisvastuuta, ja pereh-
tymistä aiheeseen, jottei sadevesiä eksy 
enää vahingossakaan jätevesiverk-
koon, toteaa vesihuoltoinsinööri Hanna 
Riihinen Tuusulan Vedeltä.

Katso infovideot aiheesta: 
www.hsy.fi/vippa-hanke/tulokset/

Viemärien lisäksi tonttijohdoista 
myös vesijohdot saattavat kaivata 
saneerausta. Lue lisää: 
www.tuusula.fi/tonttijohtosaneeraus 

Vuonna 2014 voimaan tuleen lakimuutoksen mu-
kaan hulevesiä ei saa enää johtaa jätevesiviemä-
riin, vaan aina erilliseen hulevesijärjestelmään.

Ikävä yllätys voi myös olla se, ettei va-
kuutusyhtiö välttämättä korvaakaan va-
hinkoa. Näin voi käydä, jos putkien rik-
koutumisen syy on niiden huono kunto tai 
kunnossapidon laiminlyönnit.

– Jos jätevesiviemäri on huonossa kun-
nossa, se voi myös vuotaa sisään päin. Täl-
löin hulevesi pääsee täyttämään putket, 
mikä kasvattaa kotitalouden jätevesilaskua 
välillisesti, koska jokaisesta puhdistetusta 
kuutiosta maksetaan jätevedenpuhdista-
molle, Riihinen lisää.

Viemäreiden ja talon sisällä olevien put-
kien, kuten myös kunnan vastuulla olevan 
runkoviemärin käyttöikä on noin 40–60 
vuotta. Hyvä nyrkkisääntö onkin, että en-
nen 1990-lukua rakennettujen talojen vie-
märien kunto olisi syytä kartoittaa.

– Oman tonttiviemärin saneeraus kan-
nattaa ajoittaa aina samaan yhteyteen ve-
silaitoksen runkoviemärin saneerauksen 
kanssa. Näin putkien esiin kaivamisesta 
aiheutuvat haitat käristään kerralla, ja 
uudesta ja ehjästä viemäriverkostosta saa-
daan kaikki hyöty irti, Riihinen toteaa.
– Ja viimeistään putkiremontin yhteydes-
sä tulee myös tarkistaa, ettei kiinteistöllä 
ole virheellisiä viemäriliitoksia, jotka on 
poistettava. Kun kunta ja kiinteistönomis-
tajat huolehtivat näin molemmat osansa, 
varmistetaan, ettei oma toiminta pilaa ym-
päristöä, ja lähivedet pysyvät puhtaimpi-
na, Riihinen jatkaa. 

Teksti: Anna Partanen
Kuva: Vesilaitosyhdistyksen kuvituskuva
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Tuusulalaiset arvostavat 
puistojaan – monet niin 
kovasti, että toivoisivat vi-
heralueille parempaa huo-
lenpitoa kuin kunnan on 
mahdollista järjestää. Tu-

levalla kesäkaudella alkaa tapahtua, sillä 
puistoihin pestataan vapaaehtoisia puisto-
kummeja huolehtimaan puistojen viihtyi-
syydestä. Puistokummiksi voi ilmoittautua 
kuka tahansa viheralueiden hoitamisesta 
kiinnostunut. 

– Haluamme näin tarjota asukkaille 
mahdollisuuden osallistua heille itselleen 
tärkeiden viheralueiden hoitamiseen, ker-
too puistokummitoiminnasta vastaava yh-
teisöpuutarhuri Laura Turpeinen. 

Hommia oman kiinnostuksen  
ja aikataulun mukaan

Puistokummiksi ilmoittautuminen ei vel-
voita mihinkään, mutta tarjoaa kummeille 
mahdollisuuden merkitykselliseen tekemi-
seen alueen viihtyisyyden parantamiseksi. 
– Ja jos ei ole omaa pihaa, puistoa hoita-
malla voi saada yhteyden viheralueeseen 
ja pääsee tekemään puutarhatöitä, Turpei-
nen sanoo.

Vapaaehtoiset puistokummit 
huolehtivat viheralueiden  
viihtyisyydestä

Teksti: Liina Hurri
Kuva: Shutterstock.com

Toivoisitko, että Tuusulan puistoista pidettäisiin nykyistä parempaa 
huolta? Tekeekö mielesi työntää sormet multaan, naksia pensaita tai 
puunata grillipaikkoja siistimpään kuntoon? Ilmoittaudu oman lempi- 
puistosi puistokummiksi!

Puistokummien tehtävät räätälöidään 
kunkin omien kiinnostuksen kohteiden 
mukaan. Kummina voi esimerkiksi kitkeä 
rikkaruohoja, leikata pensaita, kohentaa 
perennaryhmiä tai siistiä grillipaikkoja 
omassa lempipuistossaan. 

Puistokummi hoitaa tehtäviään valitse-
massaan puistossa täysin omien aikatau-
lujensa mukaan. Kunta ei ohjaa eikä valvo 
työskentelyä, eikä kummilla ole velvoittei-
ta suorittaa mitään. – Näissä hommissa 
voi pitää kesälomaa hyvällä omallatunnol-
la, Turpeinen sanoo.  

Puistokummit saavat huomioliivit, jotta 
heidät erottaa muista puistojen käyttäjis-
tä. – Roskia voi tietenkin kerätä puistoista 
ilman puistokummin statustakin, mutta 
varsinainen puistonhoito saattaisi herät-
tää kummastusta ohikulkijoissa, jos kum-
milla ei olisi näkyvää tunnusta. Huomio-
liivi antaa myös paremmin auktoriteettia 
esimerkiksi ohjata puiston käyttäjiä laitta-
maan roskat roskakoriin.

Puistokummiksi voi ryhtyä  
myös porukalla

Yhteisöpuutarhuri Laura Turpeinen toivoo 
puistokummeiksi kaiken ikäisiä kunta-

Haluatko puistokummiksi?
 

Ota yhteyttä kunnan yhteisö-
puutarhuri Laura Turpeiseen ja 
kerro, millaisia puistohommia 

haluaisit päästä tekemään.

p. 040 314 4333  
laura.turpeinen@tuusula.fi

www.tuusula.fi/puistokummit

laisia, jotka kokevat viheralueet tärkeiksi 
tai kaipaavat merkityksellistä tekemistä. – 
Puistokummiksi voi ryhtyä myös porukal-
la. Esimerkiksi päiväkotiryhmät ja työ- tai 
kaveriporukat ovat erittäin tervetulleita 
pitämään huolta itselleen tärkeistä alueis-
ta, Turpeinen vinkkaa. 
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Jos olet kiinnostunut kotiseutu-
si virkistysmahdollisuuksien 
kehittämisestä, kannattaa olla 
kuulolla. Tuusulan kunta aloit-
taa tänä vuonna yhteistyössä 
kuntalaisten kanssa toteutetta-

van yhteisöllisen kehitysprojektin Tuoma-
lan metsän virkistyskäyttöön liittyen.

– Tuomalan virkistysmetsän kehitystyö 
sai alkunsa viime kesänä, kun kunta päätti 
keskeyttää asukkaiden toiveesta metsässä 
alkaneet hoitohakkuut, valottaa kunnan-
puutarhuri Riitta Kalliokoski. 

Samalla syntyi ajatus osallistaa alueen 
käyttäjät, asukkaat, virkistysmetsän suun-
nitteluun ja ideointiin.

Kehitysprojektin käynnistys tarkka 
ajankohta on vielä auki. Kuntakehitysjoh-
taja Heikki Lonka lupaa, että mukaan työ-
hön otetaan mukaan kaikki aiheesta kiin-
nostuneet kuntalaiset. 

– Kehitystyö on tällä hetkellä ideointi-
vaiheessa. Tavoitteenamme on, että se si-

Teksti: Minna Luoma
Kuva: Kari Kohvakka

Millainen on sinun  
Tuomalan metsäsi?

Tuusulan kunta käynnistää yhteisöllisen kehitys- ja suunnittelutyön 
Tuomalan metsään liittyen. Mukaan ideoimaan ja vaikuttamaan  
pääsevät myös asukkaat.

sältää useita osallistumismahdollisuuksia 
kuntalaisille kuten keskustelutilaisuuksia 
ja työpajoja, ehkä kyselynkin. 

Ainutlaatuinen kuntalaisia  
osallistava projekti

Kuntalaisia osallistava yhteisöllinen kehi-
tysprojekti on Tuusulassa ainoa laatuaan. 
Virkistysalueita ei ole koskaan aikaisem-
min suunniteltu ja ideoitu vastaavalla ta-
valla. 

Mallia on otettu Kuopiosta. Lonka oli 
mukana vetämässä Puijon alueen muutos- 
ja kehitysprojektia yhteistyössä alueen 
asukkaiden kanssa, ja kokemukset olivat 
erinomaiset. 

– Projekti Puijolla oli pitkä ja se sisäl-
si useita eri vaiheita, mutta yhteistyössä 
alueen eri käyttäjäryhmien kanssa synty-
nyt lopputulos oli onnistunut. Kaikki sitou-
tuivat siihen. 

Vaikka Puijo ja Tuomala ovat alueina 
erilaisia, niistä löytyy myös yhtymäkohtia. 

– Molempia alueita yhdistää erityisesti 
se, että ne ovat asukkaille tärkeitä ja mer-
kityksellisiä.

Lopputulos syntyy yhdessä  
kuuntelemalla
Lonka painottaa, että kuntalaisten tulee 
saada tulla kuulluksi. Vuorovaikutus ei 
ole tärkeää vain alueen asukkaiden ja vir-
kamiesten kesken vaan kuntalaisten tulee 
voida keskustella myös toistensa kanssa.  

– Koska päätökset ovat usein kompro-
misseja, yhteinen ymmärrys syntyy vain 
kuulemalla, mitä toiset toivovat. 

Tuomalan metsän kehittämisprojektin 
startti odottaa vielä tovin laukaisemistaan. 
Lonka kuitenkin muistuttaa, että juuri nyt 
on hyvä hetki miettiä, mitä alueelta toivoo.

– Mitä Tuomalan metsä merkitsee? Mil-
laiselta sen tulee tulevaisuudessa näyttää 
ja mikä siellä on tärkeää? Lonka haastaa 
pohtimaan. 

Tuomalan metsän 
kehittämistyön käynnisty-
misestä tiedotetaan asuk-

kaille erikseen. Seuraa Tuu-
sulan  kunnan verkkosivuja.

Viljelymahdollisuudet tutuiksi
Viljelypalstalla tarkoitetaan vuokrattavaa, 
pienialaista peltoaluetta, jolla asukkaat 
voivat viljellä hyöty- sekä koristekasveja. 
Osassa palsta-alueista on mahdollista vil-
jellä myös monivuotisia kasveja, osa sovel-
tuu puolestaan yksivuotisten kasvien vilje-
lyyn. 

Viljelypalstoja on Jokelassa Tiiliruukin-
tiellä, Kellokoskella Omenalahdentiellä ja 
Hyrylässä Kotorannankujalla sekä Puus-
tellinmetsän puistossa. Vanhemmilla vil-
jelypalstoilla palstoja vapautuu harvem-
min, mutta Puustellinmetsän puistossa on 
vielä runsaasti palstoja vapaana viljelystä 
innostuville.  

Puustellinmetsän puistosta löytyy myös 
viljelylaatikoita, jotka mahdollistavat pie-
nimuotoisen yksivuotisten kasvien vilje-
lyn. Viljelijä voi valita tarpeitaan vastaa-
van laatikkokoon tarjolla olevista 90, 60 ja 
30 cm:n korkuisista laatikoista.

Edullinen kausimaksu mahdollistaa 
viljelyn ilon mahdollisimman monelle
Tuusulan viljelypalstat ovat vuokrattavis-
sa 50 euron kausimaksua vastaan ja vilje-
lylaatikot hieman huokeammalla 30 euron 
kausimaksulla.

Palstojen ja laatikoiden laskutus tapah-
tuu kerran vuodessa, ja varaus on voimas-
sa niin kauan kuin vuokraaja maksaa vuo-
sittaista kausimaksua. 

Teksti: Pia Visti-Korhonen, Laura Turpeinen 
Kuva: Shutterstock.com 

Puustellinmetsän puiston viljelylaatikot 
tarjoavat innokkaille pienviljelijöille mah-
dollisuuden seurata itse kasvatettavien 
hyöty- ja koristekasvien kasvua ja nauttia 
niiden sadosta. 

Katse kesään ja viljelyn iloihin
Tuusulan kunta tarjoaa asukkailleen kausimaksua vastaan viljelypalstoja Jokelasta, 

Kellokoskelta ja Hyrylän alueelta. Pienimuotoisemmasta viljelystä kiinnostuneille on 

tarjolla vuokrattavia viljelylaatikoita uudella Puustellinmetsän puiston alueella. Viljely 

voidaan aloittaa niin palstoilla kuin laatikoissakin heti kevään tehdessä tuloaan. 

Vuokraa viljelypalsta tai 
-laatikko asiakaspalvelu 

TuusInfon kautta:   
p 09 8718 3070  

tuusinfo@tuusula.fi  
Osoite: Autoasemankatu 2, 

04300 Tuusula

Ole nopea  ja 
varaa TuusInfosta 

itsellesi viljelypalsta 
tai -laatikko ensi 

kesän iloksi!
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Kun Ruotsin uusi kuningas Kustaa II Aadolf teki tarkastuskäynnin valtakuntansa itäi-
siin osiin, hän joutui tulemaan Tornion kautta ja ratsastamaan hevosella lähinnä pol-
kuja pitkin. Tieolot 1600-luvulla olivat surkeat, tien varrella sijaitsevat kunnat kun 
vastasivat tien ylläpidosta. Jos oli varaa, silta korjattiin. Jos ei ollut, kulkijan oli hyvä 
varautua uimaan. Vastarannalla saattoi odottaa joukko maantierosvoja, jotka vaativat 
rahat tai hengen, useimmiten molemmat.

Vielä viime vuosisadalla ihmiset joivat mieluummin olutta kuin vettä. Olutta juotettiin jopa pikku lap-
sille. Vedestä kun tuli usein vatsa kipeäksi. Helsingissä oli koleraepidemioita vielä runsas sata vuotta 
sitten. Vasta kun vesihuolto parani, kolerasta päästiin eroon.

Savolainen isoisäni kävi aikanaan kiertokoulua. Omien sanojensa mukaan väärään suuntaan, kun oli 
poikasena (ja myöhemminkin) vähän rasavilli. Kiertokoulu oli tuvasta tai pappilasta toiseen kiertävä 
koulu, koulurakennuksia kun alettiin laajemmin rakentaa vasta 1800-1900-lukujen vaihteessa.

Nykyään päällystetyt kadut, puhdas vesi ja modernit koulurakennukset tuntuvat itsestään selvyydel-
tä. Toimivan ja turvallisen yhteiskunnan eteen on jouduttu viimeisen sadan vuoden aikana tekemään 
suunnattomasti työtä. Emme voi olla kuin kiitollisia menneille sukupolville tästä ponnistuksesta. Pi-
detään siitä hyvää huolta.

Kuntalaiset antavat herkästi palautetta, jos jokin asia ei toimi aivan niin kuin sen pitäisi. Me yhteis-
kunnan rakenteita ylläpitävät olemme kiitollisia kaikesta palautteesta, koski se kuinka pientä asiaa 
tahansa. Palautteen ansiosta me osaamme ohjata työmme ja tarmomme sinne missä sitä eniten tarvi-
taan. Se auttaa meitä huolehtimaan menneiden sukupolvien jättämästä perinnöstä. 

Avatkaa siis jatkossakin sanaiset arkkunne ja opastakaa meitä esivanhempien viitoittamalla tiellä!

Kuntakehitysjohtaja 
Heikki Lonka 

Onko sinulla ideoita  
tai palautetta meille?  
Lähetä palautetta  
verkko-osoitteessa: 

www.tuusula.fi/ 
annapalautetta

Apulaispormestari
Kuntakehityslautakunnan 
puheenjohtaja
Mika Mäki-Kuhna
mika.maki-kuhna@tuusula.fi

Toimitus: Jenni Aalto, Anne Olkkola, Heikki Lonka
Sisältö: Kasvu ja ympäristö, Tuusulan Vesi, Sisältötoimisto Rouva Sana 
Taitto: Grapica oy, Pia Kauppinen
Kannen kuva: Kari Kohvakka

Kuva: Iida Jokinen



Hankeluettelo
                             
Kohteet on priorisoitu hankkeen kiireelli-
syyden mukaisesti kolmeen luokkaan. Koh-
teiden kuvausten lopussa on sulkeisiin mer-
kitty hankkeen yhteyshenkilö(t).  

Lueteltujen hankkeiden lisäksi kauden 
aikana tullee muutamia muitakin hankkei-
ta vireille kunnan maankäytön ohjaamis-
tarpeiden niin edellyttäessä. Näistä hank-
keista päätetään erikseen. 

Hankkeiden eteneminen saattaa edellyt-
tää Tuusulan kunnan maapoliittisen ohjel-
man mukaan maanhankintaa.

Löydät lisää 
tietoa Tuusulan vireillä 

olevista kaavahankkeista 
osoitteesta:

www.tuusula.fi/
kaavatvireilla
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jen virkistyskäyttösuunnitelmien, selvitys-
ten sekä puistosuunnitelmien aineistoja. 
(Katja Gräsbeck, Terhi Wermundsen) 

Tuusulan Rantatien ja Kirkkotien mai-
semanhoitosuunnitelman laatiminen
Tavoitteena laatia maisemanhoitosuunni-
telma Tuusulan Rantatien ja Kirkkotien 
alueelle. Työn tavoitteena on saada Tuu-
sulan Rantatien maisemaa hoidetuksi ja 
mahdollinen lisärakentaminen sijoitetuksi 
maisemallisesti kestävällä tavalla. 
(Teija Hallenberg)

Tuusulan yleiskaava 2040
Yleiskaavassa osoitetaan asumisen-, työ-
paikkatoimintojen ja virkistyksen kohteet, 
sekä vastataan liikenneverkon tarpeisiin. 
Voimaan jääviä osayleiskaavoja täsmen-
netään tiettyjen teemojen, kuten arvokkai-
den luontokohteiden osalta. 
(Henna Lindström)

Viher- ja virkistysverkoston  
kehittäminen 
Viheralueverkosto turvaa luonnon moni-
muotoisuuden säilymisen ja tarjoaa kun-
talaisille monipuolisia virkistäytymismah-
dollisuuksia. Työssä kuvataan Tuusulan 
viher- virkistysverkoston nykytila ja lin-
jataan kehittämis- ja vetovoimakohteet. 
(Terhi Wermundsen) 

Ylikunnalliset liikuntareitit
Keski-Uudenmaan kunnissa, Järvenpääs-
sä, Keravalla, Sipoossa ja Tuusulassa val-
mistellaan yhteistä lähivirkistysreittien 
kehittämistyötä. 
(Katja Gräsbeck, Terhi Wermundsen)
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Yleiskaavat ja  
-suunnitelmat 
Hyrylän keskustan yleissuunnitelma 
Laaditaan yleissuunnitelma keskustan ke-
hittämisen suuntaviivoista, toimintojen si-
joittamisesta ja liikenneverkon kehittämi-
sestä. (Anne Olkkola)

Focus-alueen yleissuunnitelma 
Focus-alueen yleissuunnittelulla tarken-
netaan ja ajanmukaistetaan osayleiskaa-
vassa tehtyjä suunnitteluratkaisuja, jotka 
käsittävät yksittäisiä asemakaava-alueita 
laajempia kokonaisuuksia. Näitä ovat mm. 
Kehä IV:n liittymäjärjestelyt ja rinnak-
kaiskadun linjaus, kaupan ratkaisu sekä 
voimalinjojen muutostarpeet. Yleissuun-
nittelussa pureudutaan myös alueen vai-
heittaiseen toteutukseen. Yleissuunnitel-
ma ei ole virallinen kaavataso, mutta se 
toimii laadittavien asemakaavojen selvi-
tysaineistona. (Petteri Puputti)

Jokelan keskustan yleissuunnitelma 
Suunnitelma toimii pohja-aineistona Jo-
kelan keskustan asemakaavahankkeille. 
Yleissuunnitelma tutkii keskusta-alueen 
täydennysrakentamisen mahdollisuuk-
sia, ja pohtii, miltä näyttää aktiivisen ra-
danvarsitaajaman vehreä ja tiivis keskus.  
(Vilma Karjalainen)

Koillis-Hyrylä -osayleiskaava 
Kulloontien, Järvenpääntien, Tuusulantien
ja Keravan rajan rajaamalla alueella tutki-
taan täydennysrakentamisen mahdollisuuk-
sia huomioiden mm. liikennesuunnitelmat.
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.
(Henna Lindström)

Luonnonsuojelualueiden lisääminen
Tutkitaan viiden Tuusulan kunnan omista-
man arvokkaan luontokohteen rauhoitta-
mismahdollisuuksia yhteistyössä ELY-kes-
kuksen kanssa. 
(Terhi Wermundsen)

Osallistava metsäsuunnittelu
Tuomalansuo on valittu mallikohteeksi, 
jossa osallistavia menetelmiä soveltaen 
suunnitellaan metsän käyttö- ja hoitota-
voitteita. Tarkoituksena on luoda malli 
vuorovaikutusprosessiin, jonka avulla voi-
daan jatkossa suunnitella kuntametsien 
käyttöä. (Terhi Wermundsen)

Tuomala III, osayleiskaavan  
tarkistaminen (III-luokan hanke)
Oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tut-
kitaan maankäytön tehostamismahdol-
lisuuksia sekä alueen suhdetta muihin 
Hyrylän taajaman kasvusuuntiin. Lisäksi 
suunnitellaan vaihtoehdot alueen kytke-
miseksi pääliikenneväyliin ja käydään läpi 
raideliikenteen hyödyntämismahdollisuu-
det. (Henna Lindström)

Tuusulanjärven virkistyskäytön  
yleissuunnitelma
Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuun-
nitelmassa suunnitellaan Tuususulanjär-
veä kiertävä reitistöstä, joka johtaa vierai-
lijan tutustumaan alueen monipuoliseen 
luontoon, maisemiin, kulttuurikohteisiin 
ja liikuntapaikkoihin. Suunnitelmakartalle 
on yhdistetty alueelle eri aikoina laadittu-
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Asemakaavat 
Kärkihankkeet 

Etelä-Tuusula 
Aattola 
Rakennus suojellaan ja osoitetaan asumis-
käyttöön. Ranta-alue luontoarvoineen osoi-
tetaan lähivirkistysalueeksi. 
(Vilma Karjalainen)

Anttilan tilakeskus 
Suunnitellaan alueen kehittämistä Euro-
pan 15 -kilpailun myötä syntyneiden ehdo-
tusten pohjalta. (Teija Hallenberg)

Boston II
Asemakaavaa ajanmukaistetaan selvit-
tämällä kaupan rakentamisen ohjaustar-
vetta Tuusulanväylän varressa entisen 
Amerin kiinteistön läheisyydessä. Vanhan 
tehdasrakennuksen itäpuolelle osoitetaan 
uusia asuinkerrostaloja. 
(Vilma Karjalainen)

Fjällbo (Kehitettävät kiinteistöt II)
Päivitetään kaavamääräykset vastaamaan 
nykytilannetta sekä selvitetään täydennys-
rakentamismahdollisuuksia. Puistoalueet 
säilyvät virkistyskäytössä. 
(Vilma Karjalainen)

Focus-liikekeskus 
Focus-osayleiskaavan pohjalta suunnitel-
mia tarkennetaan liikekeskuksen rakenta-
misen mahdollistamiseksi. 
(Petteri Puputti)

Harjula (Kehitettävät kiinteistöt II)
Harjulan ja Mestan korttelia kehitetään 
keskustaan tukeutuvana asuinkerrosta-
loalueena.  (Vilma Karjalainen)

Hirsitie (Kehitettävät kiinteistöt II)
Mattilan päiväkodin entistä tonttia kehite-
tään lähiympäristöönsä sopeutuvana ker-
rostalokorttelina. (Vilma Karjalainen)

Hyrylän palvelukeskus 
Yhteistyöhankkeena kehitetään keskus-
taan monipuolinen palvelukeskus, joka 
sisältää runsaasti liiketiloja ja kunnan 
käyttöön mm. toimistotiloja sekä rakennet-
tavan korttelin ympärille korkealaatuista 
jalankulkuympäristöä. (Asko Honkanen)

Hökilä 
Kulloontien varressa oleva alue asema-
kaavoitetaan osayleiskaavan periaatteiden 
mukaisesti mahdollistamalla museotoi-
minnan jatkuminen sekä asuinrakentami-
nen. Tavoitteena on lisäksi kehittää uusia 
pientalotypologioita. (Jouni Määttä) 

Kalliopohjankuja 
Tehostetaan olemassa olevia asuinkortte-
leita, ja täydennetään asuinrakentamista 
nykyiselle puistoalueelle. Tuusulan kun-
nan kiinteistöjen hankekaava. 
(Vilma Karjalainen)

Kehä IV 
Uusia työpaikkakortteleita asemakaa-
voitetaan tulevan Kehä IV:n varteen 
Focus-alueelle. Uutta liikenneväylää 
suunnitellaan kaavoituksen yhteydessä 
vastavalmistuneen aluevaraussuunnitel-
man mukaisesti. (Petteri Puputti)

Kievarintie 
Tutkitaan mahdollisuutta muuttaa pienta-
lojen korttelialuetta kerrostalojen kortteli-
alueeksi. Kaavan hyväksymiskäsittely on 
alkanut 10.2.2021. (Lauri Kopposela)

Kivikiilankuja 
Koskenmäentien kiertoliittymän viereen 
suunnitellaan pienimittakaavaista täyden-
nysrakentamista. Koskenmäentien liiken-
nejärjestelyjä tarkastellaan samassa yh-
teydessä. (Lauri Kopposela)

Korvenrannantie
Asemakaavaa ajanmukaistetaan selvittä-
mällä kaupan rakentamisen ohjaustarvet-
ta nykyisen Terran korttelissa. 
(Vilma Karjalainen)

Koskensillantie
Entisen kunnantalon kortteli ja lähialueita 
muutetaan keskustamaisen asuinraken-
tamisen alueeksi ja ideoidaan Jokipuiston 
alueen kehittämistä. (Teija Hallenberg)

Lahelan monitoimikampus
Suunnitellaan palveluverkkoon liittyen 
koulun ja päiväkodin sijoittamista Lahe-
lanpellon alueelle. (Teija Hallenberg)

Lahelanpelto III
Lahelanpellon asuinalueen laajennus sekä 
Lahelanorren katulinjauksen vaihtoehto-
jen tutkiminen. 
(Teija Hallenberg, Jenni Aalto)

Koppelipelto Mikkolan päiväkoti 
(Kehitettävät kiinteistöt II)
Mikkolan käytöstä poistuvan päiväkodin 
tonttia kehitetään pientaloasumista var-
ten. Samalla tutkitaan mahdollisuus laa-
jentaa asuinaluetta vähäisesti leikkikent-
täalueelle. (Vilma Karjalainen)

Kärkihankkeet ovat kaavoja, joiden 
valmisteluun panostetaan ensisijaisesti.
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Mattilanalue 
Asemakaavalla tutkitaan Hyrylän koillis-
osassa asuinalueen laajentamista olemas-
sa olevan taajaman ja suunnitellun ohitus-
tien väliselle alueelle. (Lauri Kopposela)

Moukarinkuja II 
Kaavamuutoksella tutkitaan asuinraken-
tamisen edellytyksiä sekä liikekiinteistön 
laajentumista ja pysäköinnin uudelleen 
järjestämistä. (Jenni Aalto)

Nappulakatu 
Olevan liikekiinteistön tontin hankekaava, 
jossa pyritään mahdollistamaan asuinker-
rostalon rakentaminen. (Anne Olkkola)

Olympiakylä
Jatketaan Rykmentinpuiston keskuksen ja 
urheilukeskuksen välisen alueen kaavoit-
tamista kerrostalovaltaiseksi huomioiden 
vanhojen rakennusten käyttö ja yhdistä-
minen urheilukeskukseen. (Jouni Määttä)

Paijalan vanha koulu 
Muutetaan vanhan koulun asemakaavaa 
siten, että arvokkaan rakennuksen käyttö-
tarkoitusta voidaan muuttaa. 
(Vilma Karjalainen)

Palkkitie 
Selvitetään työpaikka-alueen laajentamis-
mahdollisuuksia. Asemakaava laaditaan 
alueelle useammassa osassa. 
(Lauri Kopposela) 

Puistokylä 
Puustellinmetsän eteläpuolelle sijoittu-
valla alueelle suunnitellaan monipuolis-
ta asuinaluetta, jonka sekoitettu raken-
ne vaihtelee kerrostaloista kytkettyihin 
pientaloihin ja erillispientaloihin. Alueen 
toteuttaminen edellyttää katuyhteyden ra-
kentamista Fallbackantielle alueen kytke-
miseksi Tuusulanväylään. (Jouni Määttä)

Rykmentinportin laajennus 
Asemakaavalla tutkitaan työpaikka-alueen 
Laajentumista, viheralueen ja työpaik-
ka-alueen yhteensovittamista sekä jalan-
kulun ja pyöräilyn yhteystarkastelua. 
(Lauri Kopposela)

Sammonmäki III 
Pientaloalueen asemakaavamuutos työ-
paikka-alueeksi Focus-alueen osayleiskaa-
van mukaisesti. (Petteri Puputti)

Sulan työpaikka-alue II 
Tutkitaan Sulan työpaikka-alueen täyden-
tämistä osayleiskaavan mukaisesti. 
(Petteri Puputti)

Tuuskoto
Selvitetään rakennuskannan ja maiseman 
suojelutarve, alueen virkistyskäyttöä ja 
täydennysrakentamismahdollisuudet kult-
tuurihistorialliset ja maisemalliset arvot  
huomioon ottaen. (Teija Hallenberg)

Jokela 
Asemanseutu
Jokelan aseman koillispuolella olevalle 
alueelle tutkitaan tehokasta asuinkerros-
talorakentamista. Kaavahankkeen yhtey-
dessä kehitetään pysäköintiratkaisuja ja 
kevyen liikenteen yhteyksiä. 
(Vilma Karjalainen)

Jokelan hevoskylä 
Taajaman eteläosaan kehitetään asumi-
sen, hevosharrastamisen ja -yrittämisen 
yhdistävä alue. (Jenni Aalto) 

Jokelan paloasema 
Muutetaan työpaikka-alueen asemakaavaa 
siten, että paloaseman toteuttaminen on 
mahdollista. (Lauri Kopposela) 

Keskustie 
Jokelan keskustan kortteleita tehostetaan 
osayleiskaavan mukaisesti. 
(Lauri Kopposela) 

Opintien ja Nukarintien risteyksen  
ympäristö 
Keskustan palveluiden tuntumassa olevia 
kortteleita kehitetään tehokkaaseen asuin-
käyttöön pientalo- ja kerrostalorakentami-
selle. Lisäksi huomioidaan alueen luonto- 
ja virkistysarvot. (Vilma Karjalainen)

Pertuntie 3
Suunnitellaan vanhan liikerakennuksen 
tilalle pientalokortteleita ja tutkitaan vir-
kistysalueen täydennysrakentamismah-
dollisuuksia. (Vilma Karjalainen)
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Tulossa olevat hankkeet ovat 
kaavoitushankkeita, joita pääasiassa 
valmistellaan kiireellisempien jälkeen.

Kellokoski
HUS:n alue 
Entistä sairaala-aluetta kehitetään sel-
vittäen alueen ja rakennusten uusiokäyt-
tömahdollisuuksia ja suojelukysymyksiä. 
(Anne Olkkola)

Joenranta 
Kellokosken osayleiskaavan pohjalta kaa-
voitetaan uusi pientalovaltainen asuinalue 
Linjatien ja Keravanjoen rannan väliselle 
alueelle. (Jenni Aalto) 

Seppäinpuisto
Koulutien ja Kellokoskentien rajaaman 
korttelin asemakaavaa tarkistetaan ra-
kentumisen edistämiseksi. Tavoitteena on, 
että voimassa olevan kaavan  luonne säilyy 
eli koulun eteläpuolelle sijoittuu noin 2-ker-
roksisten asuinpientalojen tiivis kortteli. 
Samalla tutkitaan Kellokoskentien linjaus. 
(Jenni Aalto)

II-luokan hankkeet 

Etelä-Tuusula

Halkivaha III
Tutkitaan pientaloalueen laajennusta. 
(Anne Olkkola)

Hiivoonlahti 
Selvitetään maiseman-ja kulttuuriarvojen 
suojelutarve sekä täydennysrakentamis-
mahdollisuudet. Asemakaavaa muutetaan 
tarpeen mukaan. (Teija Hallenberg) 

Hirvenpolku
Pellavamäentiellä päiväkoti Pellavaa vas-
tapäätä kaavoitetaan asuinkortteli. Hanke 
on osa Pellavaäentien aikaisempaa kaava-
työtä, josta tämä alue rajattiin pois hyväk-
symiskäsittelyssä. (Jenni Aalto)

Hyökkälän koulunseutu II 
Koulun korttelin asemakaavaa muutetaan 
tarvittaessa kunnan palveluverkkoon liit-
tyvien päätösten pohjalta. (Anne Olkkola)

Jussilantie 13
Selvitetään pientaloalueen korttelin tai sen 
osan tehostamista. (Anne Olkkola)

Kulomäentien työpaikka-alue III 
Työpaikka-alueen laajentaminen asfaltti-
aseman alueelle. (Lauri Kopposela) 

Mahlamäentie 44
Asemakaavan muutos korttelissa 37509, 
johon tavoitellaan päivittäistavarakaup-
paa. (Anne Olkkola)

Moukarinkuja III
Sahankulman liikekorttelin pohjoisosan 
kehittämistä. (Teija Hallenberg)  

Parsitie 
Asuinalueella olevan työpaikkakorttelin 
käyttötarkoituksenmuutos asuinkäyttöön. 
(Teija Hallenberg)

Peurantie 20
Selvitetään Riihikallion taajamanosan täy-
dentämistä asuinkortteleilla Tuusulanväy-
län varrella. (Anne Olkkola)

Pähkinämäentie 90
Pientalokorttelin tehostamista. 
(Laura Jalonen)

Rantatie I - V 
Selvitetään Rantatien alueella olevien 
avointen alueiden kaavamuutostarve mm. 
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämi-
sen ja täydennysrakentamisen kannalta. 
(Teija Hallenberg)

Taistelukoulu 
Selvitetään Rantatien alueella olevan avoi-
men maisema-alueen kaavamuutostarve 
mm. kulttuuriympäristön arvojen säilyttä-
misen ja täydennysrakentamisen kannal-
ta. (Teija Hallenberg)

Tuusulanväylän ylitys 
Yhdistävän rakentamisen mahdollisuuk-
sia tutkitaan uimahallin ja kirjaston 
kortteleiden väliselle osuudelle, Rykmen-
tinpuiston keskusalueiden ja nykyisen Hy-
rylän keskustan välille. (Jouni Määttä)

Jokela 
Tiilitehtaan alue
Tiilitehtaan alueen asemakaavan muutos 
hankekaavana. Ratkotaan suojelukysy-
myksiä ja päätetään alueen uusiokäytöstä. 
(Anne Olkkola)

Lepola III 
Täydennetään pientaloaluetta Hyvinkään 
rajan tuntumassa. (Jenni Aalto)

Kellokoski
Rajalinnan työpaikka-alue IV 
Työpaikka-alueen laajennus. 
(Anne Olkkola)
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Etelä-Tuusula
Anttilanranta II 
Paijalan koulun ja järven väliselle pelto-
alueelle kaavoitetaan pientaloalue, tavoit-
teena maisemaan sopeutuva ja omaleimai-
nen asuinalue sekä virkistysalue. 
(Anne Olkkola)

Katiskakuja 
Virkistysalueen asemakaavanmuutos asuin-
rakentamisen korttelialueeksi. 
(Anne Olkkola)

Pähkinämäentien alue 
Tutkitaan pientalorakentamista yleiskaa-
va 2040:ssa tehtävien ratkaisujen pohjalta. 
(Jenni Aalto) 

Sahatie II 
Koulun korttelin asemakaavaa muutetaan 
tarvittaessa kunnan palveluverkkoon liit-
tyvien päätösten pohjalta. (Anne Olkkola)

Saviriihen alue
Tutkitaan asuinalueiden asemakaavoitus-
ta olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta 
täydentäen. (Anne Olkkola)

Tuusulan Itäväylän työpaikka-alue 
Työpaikka-alueen laajennus Tuusulan ltä-
väylän eteläpuolelle, Fallbackantiehen ra-
jautuen. (Lauri Kopposela)

Jokela 
Kartano II
Muutetaan  entinen työpaikka-alue asuin- 
käyttöön. Selvitetään suojelutarve ja uusio-
käyttömahdollisuuksia. 
(Anne Olkkola)

Kolsan länsipuoli 
Pientaloalueen laajennus. (Anne Olkkola)

Pertun koulu 
Muutetaan asemakaavaa mahdollistaen 
koulun ympäristön kehittäminen myös 
asumiseen. mikäli se koulutoiminnan kan-
nalta on mahdollista. (Anne Olkkola)

Kellokoski
Rajalinnan työpaikka-alue III 
Työpaikka-alueen laajennus. 
(Anne Olkkola)

Riiheläntie 
Kellokosken osayleiskaavan pohjalta kaa-
voitetaan uusi asuinalue Riiheläntien var-
ressa oleville peltoalueille. 
(Vilma Karjalainen)

Aropolku
Tutkitaan mahdollisuutta poistaa yleiselle 
jalankululle varattu tiealue asuinalueen lii-
kenteen rauhoittamiseksi. 
(Lauri Kopposela)

Neitoperho
Yleisten rakennusten korttelialue muute-
taan osin asuinkäyttöön. (Laura Jalonen)

Reppurinkuja
Tutkitaan lähivirkistysalueen muuttamis-
ta tonttimaaksi. (Anne Olkkola)

Väripirtti
Tutkitaan mahdollisuutta korottaa tontil-
la olevaa rakennusoikeutta.  
(Lauri Kopposela)

Odottavat hankkeet on tavoitteena 
saada valmisteltavaksi viisivuotisen 
suunnittelujakson loppupuolella. 

III-luokan hankkeet 

Merkityksiltään vähäisiä asema- 
kaavojen muutoksia laaditaan  
ilman erillistä priorisointia töiden  
niin salliessa.

Vähäiset kaavamuutoshankkeet 

APOLI
Tuusulan arkkitehtuuripoliittista ohjelmassa (apoli) linjataan yleisellä tasolla 
mm. kaupunkitilaan, kulttuuriympäristöön, luontoon ja arkkitehtuuriin 
liittyviä tavoitetiloja. Tavoitteiden edistämiseksi esitetään 
konkreettisia toimenpiteitä. 
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Tuusula rakentaa / Tontit

Tuusulan tontit

Tuusulan mennyt omakoti-
tonttien myyntivuosi su-
jui suotuisissa tuulissa 
muutoin vaikeasta 
vuodesta huolimatta. 
Niin Jokelan Pelto-

kaaressa, Kellokosken Linjapuistossa 
kuin Etelä-Tuusulan Anttilanrannas-
sa ja Lahelanpellossa tonttien kauppa 
jatkui hyvällä sykkeellä. Eritoten uudet 
myyntiin tulleet alueet nostivat profii-
liaan; Lahelanpellossa ja Linjapuistossa 
omakotitontteja on tällä hetkellä jäljellä 
enää kourallinen.

Kunta otti vuoden aikana toden teol-
la käyttöön Maanmittauslaitoksen 
tarjoaman sähköisen kiinteistökau-
pan alustan. Palvelusta tuli välitön 
menestys ja lähes kaikki vuoden 
omakotitonttikaupat tehtiin säh-
köisenä eli kauppakirja allekir-
joitettiin kotisohvalta käsin. 
Positiivisten trendien ennus-
tetaan jatkuvan vuonna 2021!

Löydät Tuusulan omakotitontti-
tarjonnan osoitteesta:
www.tuusula.fi/omakotitontit

Ja jos haussa on isompi hanke, 
käy tutustumassa tuottajamuotoisiin 
rivitalo- ja kerrostalotontteihin osoitteessa:
www.tuusula.fi/tuottajamuotoiset

YHTEYSTIEDOT:
Omakotitontit  
Sari Tennijärvi, 040 314 3545

Rivi- ja kerrostalokohteet  
Olli-Pekka Mikkonen, 040 314 4544

Anttilanranta

Lahelanpelto

Peltokaari

Linjapuisto
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Kuva: White Cloud oy/Sakari Mäkelä

Asuntomessut  
olivat näyteikkuna  
asumiseen Tuusulassa

Rykmentinpuiston asuntomessualueella toteutettiin monia 
Tuusulalle tärkeitä asumisen kehittämishankkeita.

Rykmentinpuistossa esitel-
lyt teemat – kestävä asumi-
nen, kyläkaupunki, energia, 
puurakentaminen, taide, 
laadukas ja yhteisöllinen lä-
hiympäristö – vievät tuusu-

lalaista ja suomalaista asumista eteenpäin. 
Rykmentinpuistossa rakentaminen on 

jatkunut vahvasti Asuntomessujen jäl-
keen. Jo rakenteilla tai vireillä olevien 
asuntohankkeiden lisäksi uusia avauksia 
ovat Hirsitaloteollisuuden käynnistämä 
maailman ensimmäinen hiilineutraali 
asuinalue Puustellinmetsään, ja Puistoky-
lään kaavoitettava ilmastoviisas puukylä-
kaupunki, johon ympäristöministeriö on 
myöntänyt kunnalle puurakentamisen 
hanketukea. Alueen kaavoitus tunnistaa 
trendit kestävän asumisen ja liikkumisen 
edistämiselle. 

Kerrostalotonteille suunniteltujen asun-
tojen ja jo Asuntomessuilla tutuksi tulleiden 
kaupunkipientalojen eli townhouse-kotien 
ennakkomarkkinoinnista on kantautunut 
rakennuttajilta positiivisia viestejä kysyn-
nästä. Luonnonläheisen ja kylämäisen asu-
misen, eli varsin tuusulalaisiksi tunnistet-
tavien piirteiden yhdistyminen tiiviiseen ja 
kaupunkimaiseen asumiseen kiinnostaa. 

Rykmentinpuiston nykyisiä ja sinne 
jatkossa rakentavia asukkaita ja raken-
nusyhtiöitä haastetaan yhä rakentamaan 
energia- ja ilmastoystävällisesti sekä huo-
mioimaan työelämän murroksen tuomat 
muutokset. Niiden avulla luodaan tulevai-
suuden kyläkaupunki. 

MyTown-asuinalueella rakentamisen hiilijalanjälki 
tasataan myönteisiä ilmastovaikutuksia aiheut-
tavilla keinoilla kuten runsaalla puun käytöllä, 
jolloin hiilineutraalisti rakennettu ei kuormita 
ilmastoa lainkaan.

RYKMENTINPUISTON 
YHTENÄISKOULU JA 
MONITOIMITALO

• Keskeinen sijainti kasvavalla 
alueella

• hyvät yhteydet viheralueille 
ja urheilukeskukseen

• Hyvä saavutettavuus kevyellä 
liikenteellä sekä autoilla

• Lähietäisyydellä uimahalli, 
Monio, kirjasto, 
seurakuntakeskus

Monio

Rykmentinpuiston 
yhtenäiskoulu ja 
monitoimitalo

Asuntomessut 2020

Valmistuneet ja vireillä olevat 
hankkeet punaisellaUimahalli

Lukio ja monitoimitalo Monio on valmistuessaan 
maailman suurin hirsirakenteinen koulurakennus. 

 Rykmentinpuiston 
valmiit kaava-alueet 
sijoittuvat Hyrylän 
keskustasta kesän 
2020 asuntomessu-
alueelle Puustellin-
metsään.



Kuva: Kari Kohvakka
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Kasvutiimillä lisää  
elinvoimaa Tuusulaan
Tuusula kasvaa ja kehittyy voi-
makkaasti. Lähtökohtana elin-
voimaiselle Tuusulalle ovat elin-
voimaiset yritykset. Kunta onkin 
panostanut vahvasti kehittämi-
seen; elinkeinopalvelut ja asumi-
sen hankekehitys tekevät aktiivis-
ta työtä uusien hankkeiden eteen.

Elinvoiman edistämiseksi 
on muodostettu Kasvutii-
mi, jossa on edustajia eri 
palvelualueilta, mm. elin-
keinopalvelut, maankäyttö, 
kaavoitus, yhdyskuntatek-

niikka sekä työllisyyspalvelut. Kasvutiimi 
varmistaa näin monipuolisen elinkeino-
palvelun, myös ennakoi erilaisia yritys-
hankkeita sekä tukee yrityksiä erilaisissa 
laajentumistarpeissa. 

– Yritysvierailut ovat mukavasti laajen-
taneet näkökulmaa ja olemme toteutta-
neet niitä covid-19 -pandemian sallimissa 
puitteissa, toteaa maankäyttöneuvottelija 
Timo Mattila.

Focus-alue on Tuusulan tulevaisuuden 
vetovoimatekijä, jonka profilointityö on jo 
aloitettu. Etelä-Tuusulaan on kohdistunut 
paljon kysyntää viime vuosina, mutta tar-
jottavaa ei juurikaan ole ollut. 

– Etelä-Tuusulan uudet työpaikka-alueet 
Sula I ja toivottavasti myös Rykmentinport-
ti ovat kuluvana vuonna tulossa myyntiin. 
Jokelan ja Kellokosken työpaikka-alueisiin 
kiinnostusta on ollut tasaisesti, kertoo yri-
tysasiamies Toni Popovic.

Tuusulan loistava logistinen sijainti 
pääkaupunkiseudun kupeessa ja lentoken-
tän läheisyys ovat huomattava etu sijoittu-
ville yrityksille. Rykmentinportti ja Sula 
I mahdollistavat isommatkin yrityshank-
keet suuren tonttikoon vuoksi. 

– Kyselyjä on jo tullut ja neuvotteluja on 
käynnissä, vaikka markkinointia ollaan 
vasta aloittelemassa. Kasvutiimi pystyy 
vastaamaan kyselyihin nopeastikin loista-
valla yhteistyöllä, toteaa elinvoimajohtaja 
Kristiina Salo.

Tuusulan uusi työpaikka-alue Rykmentinportti on 
merkittävä alue pääkaupunkiseudun kupeessa ja 
mahdollistaa isotkin hankkeet suuren tonttikoon 
vuoksi. 

Elinvoimajohtaja  
Kristiina Salo
040 314 3019
kristiina.salo@tuusula.fi

Yritysasiamies  
Toni Popovic
040 314 4406
toni.popovic@tuusula.fi
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Maailmanluokan Monio
Uuden oppimisympäristön ja monitoimitalon suunnittelu on valmistunut arkkitehtuurikilpailun voittaneen 
työn pohjalta. Koko Tuusulan ja erityisesti Hyrylän keskustan sykkivän sydämen rakentaminen uuden kes-
kusaukion reunalle alkaa kesällä 2021.

Monio on kulttuuri-
kunnassa Tuusulan 
väylän varrella todel-
lisella maamerkkipai-
kalla: ohikulkijat eivät 
voi olla huomaamatta 

komeaa, kolmikerroksista hirsirakennus-
ta, joka on tehty kotimaisista rakennus-  
materiaaleista ja edustaa maailmakuulua 
suomalaista arkkitehtuuria. Puurakenta-
minen vahvistaa Tuusulan kuuluisaa ja 
perinteikästä puurakentamisen historiaa 
sekä tukee ilmastonmuutoksen hillinnän 
periaatetta kunnassamme.  

Rakennuksesta tulee kaikkien kunta-
laisten ikioma olohuone, jossa musiik-

Tuusulan lukio ja monitoimitalo Monio. Havainnekuva. Kuva: Aarti Ollilla Ristola Arkkitehdit Oy

kiopisto voi järjestää kahvikonsertteja ja 
taidekoulu näyttelyitä - Tuusula toteuttaa 
elämisen taidetta, eikä vain puhu siitä.  
Monioon tulee uusien lukiotilojen lisäksi 
kauan kaivattuja esittävän taiteen tiloja 
tanssista konsertteihin ja näytelmistä ru-
nonlausuntaan sekä video-  ja elokuvaesi-
tyksiin. Monio kulttuurikeskuksena tukee 
Tuusulan vetovoimaa ja lisää pitovoimaa; 
antaa syitä asua Tuusulassa ja syitä saapua 
Tuusulaan. Rakennuksen toiminnoiltaan 
monimuotoiset sisätilat ovat tärkeässä 
roolissa yhdessä ulkotilojen ja Rykmen-
tinpuiston muun ympäristön kanssa tuke-
massa lukiolaisten opintoja ja kuntalaisten 
kulttuuriharrastuksia.  

Monion sisääntuloaulassa hyödynne-
tään taidetta ja alueen varuskuntahisto-
riaa.

Monio ja urheilupuisto

Monion lukiolaiset hyödyntävät liikunta-
palveluita urheilupuistossa ja polskivat 
uimahallissa. Hyrylän keskustan painopis-
te siirtyy tulevaisuudessa Monion myötä 
myös Urheilupuiston suuntaan. Urheilu-
puistoon voidaan saada perinteisten lajien 
lisäksi nuorille tärkeitä uudempia urheilu-
lajeja, esimerkiksi skeittaus, skuuttaus ja 
kiipeily. 

Tuusula rakentaa /  
Tilapalvelut
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Rykmentinpuiston monitoimikampus sijoittuu Etelä-Tuusulaan uudelle asuinalueelle, jolle rakennetaan 
eniten uusia asuntoja. Rykmentinpuiston monitoimikampus toimii Monion ohella alueensa keskuksena, 
jossa toimii opetuksen ja kulttuurin palveluita.  

Uudisrakennus tulee val-
mistuttuaan korvaamaan 
sisäilmaongelmaiset sekä 
tiloiltaan vanhentuneet 
Hyökkälän ja Hyrylän 
koulukeskukset sekä ti-

loiltaan vanhentuneen Mikkolan koulun 
perusopetuksen sekä vaativan erityisope-
tuksen. 

Palveluverkkosuunnitelman 2019–2026 
mukaan uutta koulua suunniteltaessa läh-
tökohtana on 3-sarjainen alakoulu ja 8-sar-
jainen yläkoulu yhteensä, n. 920 oppilasta 
sekä vaativaa erityisopetusta n. 100 oppi-
laalle. Lisäksi koulun yhteyteen rakenne-
taan tilat kahdelle esikouluryhmälle (42 
esikoululaiselle) ja suunnitellaan varaus 
myös päiväkodille. 

 Uudet, koulun tilalliset ratkaisut suun-
nitellaan siten, että ne ovat monimuotoi-
sia, muuntuvia ja tehokkaita toiminnan 
ja tilankäytön suhteen sekä käyttäjien eri 
tarpeet huomioivia.  

Piha-alueiden opetuskäytön mahdolli-
suuksiin ja käytön turvallisuuteen kiinni-
tetään erityistä huomiota helppohoitoisuu-
den ohella. Suunnittelussa huomioidaan 
mahdollisuudet laajentaa oppimisympäris-
töjä koulun tilojen ulkopuolelle.  

Tilat suunnitellaan siten, että kuntalai-
set ja eri harrasteryhmät voivat käyttää 
niitä mahdollisimman joustavasti.   

Rykmentinpuiston monitoimikampus 
sijoittuu myös lähelle urheilukeskuksen 
palveluja. Palveluja tullaan käyttämään 
muun muassa koululiikunnassa. 

Rykmentinpuiston monitoimikampus 
on osa perusopetuksen uudistuvaa palvelu-
verkkoa. Alueen oppilaat ohjautuvat tällä 
hetkellä Kirkonkylän, Hyökkälän, Mikko-
lan ja Hyrylän kouluihin. Rykmentinpuis-
ton alueen rakentuminen aiheuttaa myös 
alueen lapsimäärän kasvua.

Rykmentinpuiston monitoimikampus 
rakennetaan Tuusulan kunnan omistuk-
seen.  Hanke toteutetaan elinkaarihank-
keena. 

Rykmentinpuiston 
monitoimikampus

Elinkaarimallissa kunta hankkii tarvit-
semansa tilat kilpailuttamalla kokonaista-
loudellisesti edullisimman vaihtoehdon ja 
palveluntuottajan. Palvelun tuottaminen 
kattaa suunnitteluratkaisun kehittämi-
sen, investoinnin toteutuksen laatu-, kus-
tannus- ja aikatauluvastuineen, sekä myös 
kohteen huollon ja ylläpidon. 

Tarjouskilpailun voittamiseksi palve-
luntuottajien on panostettava hankkeiden 
hyvään, investointi- ja ylläpitokustannuk-
sia säästävään suunnitteluun ja kehitettä-
vä innovatiivisia, energiatehokkaita ja vä-
hähiilisiä ratkaisuja. 

Elinkaarimallissa palveluntuottajalla 
on suunnittelun ja toteutuksen jälkeinen 
ylläpitovastuu tyypillisesti 20 vuotta. 

Monitoimikampuksen pääsisään-
käyntiaukio etelästä nähtynä. 
Havainnekuva. 
Kuva: Arkkitehtitoimisto  
Lehto Peltonen Valkama Oy

”Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti uudet kiinteistöt varustetaan sähköau-
tojen latauspisteillä ja kiinteistöjen katoille asennettavilla aurinkovoimaloilla. Lämmi-
tysenergia tullaan tuottamaan 100  prosenttisella hiilineutraalilla kaukolämmöllä ja 
kiinteistöissä tullaan käyttämään 100  prosenttisella vihreää sähköä. Riihikallion moni-
toimikampuksessa tullaan lisäksi käyttämään myös maalämpöä lämmitykseen. Suun-
nittelua ohjataan hiilijalanjälkilaskennan avulla kiinnittäen huomiota muun muassa 
rakennuksen materiaalivalintoihin ja purettavien koulujen materiaalien kierrätykseen. 
Suurin osa uusista kiinteistöistä saavuttaa A-energialuokan ja kalustehankinnoissa 
huomioidaan kestävyys ja vähäpäästöisyys.”
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Riihikallion monitoimikampus
Riihikallion koululle sijoitettiin kesällä 2019 väistötilat (2040 brm²) korvaamaan osan sisäilmaongelmien 
takia suljetuista koulutiloista. Väistötiloissa mahtuu opiskelemaan 450 oppilasta.

Uuden Riihikallion moni-
toimikampuksen hanke-
suunnitelma hyväksyt-
tiin Tuusulan kunnan 
valtuustossa 6.4.2020 ja 
alueen asemakaavamuu-

tos 5.10.2020. Kaavamuutos sai lainvoiman 
vuoden 2021 alussa. Uudessa kaavassa kou-
lutonttia on laajennettu n. 0,9 ha pohjoisen 
ja luoteen suuntaan. 

Viimeisimpien oppilasmääräennustei-
den perusteella oppilasmäärät, myös Rii-
hikallion alueella, tulevat pienentymään 
merkittävästi tulevien lähivuosikymmen-

Riihikallion monitoimikampuksen sisänäkymä keskusaulasta. Havainnekuva. Kuva: Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

Riihikallion monitoimikampuksen ulkonäkymä katsomosta. Havainnekuva.  
Kuva: Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

ten aikana. Tämän vuoksi hankesuunnitel-
maa ja koulun mitoittava oppilasmäärää 
ryhdyttiin vuoden vaihteessa 2020–2021 
vielä tarkistamaan. Koulu suunnitellaan n. 
800 oppilaalle ja yhdelle esikouluryhmälle.

Uudet koulun tilalliset ratkaisut suun-
nitellaan siten, että ne ovat monimuotoi-
sia, muuntuvia ja tehokkaita toiminnan ja 
tilankäytön suhteen. Piha-alueiden opetus-
käytön mahdollisuuksiin ja käytön turval-
lisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. 
Suunnittelussa huomioidaan mahdollisuu-
det laajentaa oppimisympäristöjä koulun 
tilojen ulkopuolelle. 

Monitoimikampus-rakennus tulee tar-
joamaan tiloja vapaa-ajan toiminnalle 
myös koulun toiminta-ajan ulkopuolella. 
Tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen mo-
nikäyttöisyys ja tilojen muuntojoustavuus 
palvellen mahdollisia eri käyttäjäryhmiä 
kuntalaisten olohuoneena yhteisenä oppi-
mis- ja harrastusympäristönä.

Nykyinen liikuntasalirakennus perus-
korjataan ja se tulee palvelemaan sekä 
koulun, päiväkodin että iltapäiväkerhon 
tarpeita. Lisäksi liikuntasali on varattavis-
sa myös kuntalaisten käyttöön.

Koulun piha-alueesta on tarkoitus ra-
kentaa lähiliikuntapaikka, joka palvelee 
koko alueen yhteisöä. Koulutontti liittyy 
hienoon ja suosittuun Pellavamäen virkis-
tysalueeseen ja tarjoaa koulun oppimis-
ympäristösuunnittelulle upeita mahdolli-
suuksia.

Riihikallion kampuksen on kaavailtu 
valmistuvan 2024. 
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Martta Wendelin -päiväkoti

Päiväkodin asemakaavan laa-
dinnan yhteydessä kaavoi-
tettiin päiväkodin eteläpuo-
lelle myös kevyenliikenteen 
reitti, Tarulinnanpolku. Pol-
ku nimettiin lasten anta-

mien ehdotusten perusteella. Rakennuksen 
suunnittelussa on hyödynnetty osallistavaa 
suunnittelua ja työpajoja, lasten ajatuksia 
päiväkodista on kuunneltu.

Suunnittelussa on noudatettu Iloisen 
oppimisen Tuusula - oppimisympäristö-
jen suuntaviivat -käsikirjaa sekä palvelu-
verkkosuunnitelman mukaisia linjauksia. 
Tavoitteena on ollut lasta kehittävä, oppi-
mista edistävä ja turvallinen sekä terveelli-
nen päiväkoti. Lisäksi tavoitteena on ollut 
mahdollisimman monikäyttöiset ja muun-
tojoustavat tilat.

Päiväkodin liikuntasali on suunniteltu 
siten, että päiväkodin lisäksi tiloja voivat 
käyttää paikallinen sirkuskoulu ilma-akro-
batian ja sirkustaiteen opetuksessa.

Lasten leikkipihan suunnittelussa on 
hyödynnetty vihreän koulupihan periaat-
teita. Pyrkimyksenä on ollut säilyttää piha 
mahdollisimman laajasti luonnonmukai-
sena. Pihan suunnittelussa on huomioitu 
myös päiväkodin erityislapset.

Rakennuksen sisätiloissa on hyödynnet-
ty Wendelinin kuva-aiheita ja värimaail-
maa. Suunnittelua on tehty yhteistyössä 
Martta Wendelin säätiön ja Tuusulan mu-
seon edustajien kanssa.

Päiväkoti rakennusvaiheessa. Kuva: Mikko Metso / Aikatallennus Oy

Martta Wendelin havainnekuva. Kuva: AFKS Oy

Martta Wendelin julkisivun havainnekuva länteen. Kuva: AFKS Oy

10-ryhmäisen Martta Wendelinin nimikkopäiväkodin toteutuksessa on siirrytty rakentamisvaiheeseen.  
Päiväkoti rakentuu Tuusulanväylän viereen, Mikkolan koulun eteläpuolelle, aikaisemmin rakentamatto-
maan koivikkoon. Päiväkoti rakennetaan massiivipuisista CLT-elementeistä lehtikuusipinnoitteisena.
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Kirkonkylän kampus
Kirkonkylän kampuksen raken-
nussuunnittelu on meneillään. 
Valmistuttuaa rakennus tulee 
olemaan yhteinen kampus 450 
suomenkieliselle ja ruotsinkie-
liselle oppilaalle (0.–6.-luokat) 
sekä noin 190 päiväkoti-ikäiselle 
lapselle. Monitoimikampuksen 
tilat suunnitellaan siten, että ne 
mahdollistavat kampuksen tilojen 
käytön myös kuntalaistoiminnan 
tarpeisiin. 

Hanke perustuu kun-
nanvaltuuston mu-
kaiseen päätökseen 
Tuusulan kunnan palve-
luverkkosuunnitelmas-
ta sekä kesäkuussa 2018 

valtuustossa hyväksyttyyn hankesuunni-
telmaan. 

Uudisrakennus tulee valmistuttuaan 
korvaamaan nykyisen sisäilmaongelmien 
vuoksi käytöstä poistetun Kirkonkylän 
koulukiinteistön sekä jo puretun Matti-
lan päiväkodin. Kampukselle siirtyy myös 
Klemetskogin koulun ruotsinkielinen ope-
tus. Lisäksi hanke tulee korvaamaan Ete-
lä-Tuusulan palveluverkkosuunnitelma 
mukaan  poistuvia päiväkotikiinteistöjä 
yhdessä uudisrakennuksena toteutettavan 
Martta  Wendelin  -päiväkodin kanssa.

Uudisrakennuksen suunnittelun läh-
tökohdissa korostuvat tilojen joustavuus, 
monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus, yh-

Kirkonkylän kampuksen sisänäkymä. Havainnekuva. Kuva: Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

teisöllisyys, yhdessä toimiminen sekä yk-
silötyö. 

Kampus toteutetaan nykyiselle Tuu-
sulan kunnan omistamalle koulutontille. 
Koulun viereiselle tontille laadittiin vara-
us liikuntapaikalle myöhempää toteutusta 
varten asemakaavan yhteydessä.

Kesän 2018 aikana on koulutontille si-
joitettu kaksi väistötilarakennusta. Väis-
tötilarakennukset poistetaan, kun koulu-
toiminta voidaan siirtää valmistuneisiin 
tiloihin.

Nykyisille, koulutontilla oleville koulu- 
ja asuinrakennuksille on myönnetty pur-
kuluvat. Rakennukset puretaan uudisra-
kennuksen toteuttamiseksi. 
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Tuusula rakentaa /  
Kunnallistekniikka

Tuusulassa rakennamme vuonna 2021 katuja, vesihuoltoa ja puistoja 14,1 miljoonalla eurolla. Rakentamisen 
painopiste on muutaman viime vuoden tapaan edelleen Etelä-Tuusulassa, mutta myös Kellokoskella on 
käynnissä merkittäviä saneeraustöitä. 

Uudisrakentamisen ja van-
han saneeraamisen ohel-
la pyrimme ylläpitämään 
jo rakennettua infraa. 
Hoidettavia puistoja kun-
nassa on 25 ha, muita 

viheralueita 59 ha, katuja 270 km ja jalan-
kulun ja pyöräilyn reittejä 213 km. Kunnan 
omien investointihankkeiden ohessa osal-
listumme osallistuvan budjetoinnin (osbu) 
hankkeisiin. 

Etelä-Tuusula

Kadut ja tiet

• Puustellinmetsä. Rakennamme vii-
meiset Puustellinmetsän asemakaa-
va-alueen kadut Marjamatkankaaren 
alueella. Kohteeseen on suunniteltu 
hiilineutraalin asuinrakentamisen koe-
kohdetta. Lisäksi teemme alueella pie-
niä viimeistelytöitä.

• Rykmentinpuiston keskusta. Jatkam-
me alueen katujen rakentamista. Vuo-
rossa on hidaskaduksi suunniteltu 
Varusmiehentie, jonka varteen on kaa-
vailtu mm. Rykmentinpuiston monitoi-
mikampusta.

• Kirkonmäki. Saneerataan vanha Tyk-
kitie asemakaavan mukaisesti ja liite-
tään idästä Rykmentintielle.

• Tarulinnanpolku. Rakennetaan uusi 
kevyen liikenteen yhteys Tuusulan väy-
län ja Pellavamäentien välille. Yhteys 
liittyy Martta Wendelinin päiväkodin 
rakennushankkeeseen.

• Häriskivi. Aloitetaan uuden Häriskiven 
asuinalueen kunnallistekniikan raken-
nustyöt. Alueesta rakentuu noin 800 
asukkaan pientalovaltainen asuinalue.

• Pellavamäentie. Pellavamäentie sa-
neerataan välillä Kauriintie-Sotkantie. 
Tässä yhteydessä uusitaan katuinfra 
ja täydennetään kevyen liikenteen ver-
kostoa rakentamalla kevytväylä tien 
eteläpuolelle. Hanke liittyy Riihikallion 
koulun uudisrakennushankkeeseen ja 
sen edellyttämiin infran muutostöihin.

• Kirkonkylän koulun liittymäjärjeste-
lyt. Kirkonkoulun koulun uudisraken-
nushanke edellyttää liikennejärjeste-
lyjen muutosta Tuusulantiellä uusien 
liittymäjärjestelyjen vuoksi.

• Urheilukeskus. Urheilukeskuksen 
suunnitellun BMX-radan viereen ra-
kennetaan kaavan mukainen yleinen 
pysäköintialue.

Kadut ja puistot



Kuva: Kari Kohvakka
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Vesihuolto

• Hyrylän teollisuusalueen vesihuolto. 
Hyrylän teollisuusalueella saneerataan 
vanhaa vesijohtoa ja uusitaan viemärei-
tä. Viemäreiden uusimisen yhteydessä 
kasvatetaan niiden kapasiteettia ottaa 
vastaan Rykmentinpuisto III työpaik-
ka-alueella muodostuvat jätevedet.

Puistot

• Lahelanpelto II. Asuinalueelle raken-
netaan Murupuiston ja Kaffepaussin 
puistot.

• Hyökkälän leikkipuisto. Leikkipuisto 
saneerataan. Puistoon asennetaan uu-
det leikkivälineet ja valaistus.

• Esteettömät pitkospuut ja lintutorni. 
Tuusulanjärven eteläosan vanhat pit-
kospuut ja lintutorni korvataan uudel-
la esteettömyysvaatimukset täyttävällä 
pitkospuulla ja lintutornilla.

Muut kohteet

• Tuusulanjärven eteläosan ruoppaukset. 
Tuusulanjärvellä tehdään ruoppauksia 
järven eteläosassa ja Tuuskoto-Gusta-
velund välillä. Eteläosan ruoppauksilla 
poistetaan turvepalteita, joille on alka-
nut kasvaa puustoa uhaten näin alueen 
säilymistä avoimena ja sen suojeluar-
voja. Tuuskoto-Gustavelund välin ruop-
pauksilla pyritään edistämään alueen 
järven virkistyskäyttöä. Ruoppausten 
edellytyksenä on, että niille saadaan 
ympäristölupa.

Jokela

Kadut ja tiet

• Lepokallionkaari. Katu ja sen alainen 
infra saneerataan.

• Päiväkummun P-alue. Päiväkummun-
tien nykyistä pysäköintiä selkeytetään 
järjestämällä alueen pysäköinti uudel-
leen.

Puistot

• Lilly Kajanus-Blennerin puisto. Raken-
netaan lopulliset pinnat ja valaistus 
sekä asennetaan leikki- ja liikuntaväli-
neet Peltokaaressa.



Kuva: Kari Kohvakka
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Kellokoski

Kadut ja tiet

• Kellokosken keskusta. Jatketaan Van-
han valtatien saneerausta ja kaavan mu-
kaisten uusien väylien rakentamista.

• Omenalahdentie. Omenalahdentien ete-
läosa saneerataan välillä Koulutie-Hä-
meenojantie. Saneerauksen yhteydessä 
uusitaan jätevesi- ja hulevesiviemärit ja 
valaistus sekä täydennetään kevyen lii-
kenteen yhteyksiä.

Muut kohteet

• Keravanjoen niitot. Vesikasvillisuuden 
niittoja jatketaan Keravanjoessa välillä 
kunnan rantasauna-Niittykulmantie.

• Patoalueen valaistus. Keravanjoen voi-
malaitospadon ympäristön viihtyisyyt-
tä kehitetään asentamalla alueelle kau-
sivalaistus.



Hulevesialue

Leikki

Oppiminen
Kirsikkapuisto

Mäenlasku

Liikunta

Johannes Blennerin aukio
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Jokelaan avataan kesällä  
uusi toiminnallinen puisto
Lilly Kajanus-Blennerin puisto sijaitsee Jokelan Peltokaaren alueella, 
ja se on kooltaan noin kahdeksan hehtaaria. Puisto tarjoaa monipuoli-
sia toimintoja vauvasta vaariin. Se täydentää Peltokaaren alueen viher-
käytävien verkostoa. Lilly Kajanus-Blennerin puiston suunnittelemi-
sessa ja rakentamisessa on huomioitu esteettömyys.

Lilly Kajanus-Blennerin puis-
ton alueella on aiemmin on 
ollut laakeat viljellyt pellot. 
Tuusulan kunta on rakenta-
nut alueelle jo aiempina vuo-
sina kunnallistekniikan, ja 

nyt on ollut puiston rakentamisen vuoro. 
– Lilly Kajanus-Blennerin puisto on 

vuoden kärkihankkeitamme. Puiston ym-
pärille muodostuu asuinalue, jonka tont-
timyynti käynnistyy toden teolla puiston 
valmistuttua, valottaa kunnanpuutarhuri 
Riitta Kalliokoski. - Jokelasta tontin itsel-
leen ostavat pääsevät nauttimaan valmiista 
puistosta jo talonsa rakentamisvaiheessa.

Puistoa on rakennettu kestävän kehi-
tyksen periaattein. Maamassoja on käytet-
ty kumpujen rakentamiseen, jotka metsite-
tään hiilineutraalisuuden parantamiseksi. 
Puistoon rakennetaan myös vesiaihe, jon-
ka avulla käsitellään alueella syntyneet 
hulevedet. 

Kohtauspaikka kirsikkapuiden  
katveessa

Puistoon rakennetaan leikkialueita, joista 
löytyy perinteisempien leikkivälineiden 
lisäksi muun muassa ulkosoittimia sekä 
vauhdikas vaijeriliuku. Viereiseen kirsik-
kapuistoon voi kokoontua leikin lomassa 

piknikille. Lisäksi puistoon luodaan ainut-
laatuinen oppimisympäristö, jota päiväko-
dit ja koulut voivat hyödyntää opetuksessa. 
Leikkipuiston välittömässä läheisyydessä 
on monipuolinen kuntoilualue, jossa voi 
kuntoilla yhdessä lasten kanssa tai piipah-
taa lenkin lomassa. – Vehreän puiston ra-
kentamisessa on huomioitu kuntalaisten 
toiveet monipuolisesti. Toivomme, että täs-
tä puistosta muotoutuu mieluisa olohuone 
kaikille, toteaa Kalliokoski.

Kuka ihmeen Lilly Kajanus-Blenner?

Peltokaaren alueelle rakentuva uusi puisto 
on saanut nimensä Jokelassa 1900-luvun 
alussa vaikuttaneen Lilly Kajanus-Blenne-
rin mukaan. Kajanus-Blenner on Tuusu-
lanjärven taiteilijayhteisön jäsenten aika-
laisia.  

Säveltäjä Robert Kajanuksen tytär Kaja-
nus-Blenner oli lahjakas ja tunnettu harp-
putaitelija. Hänen puolisonsa Johannes 
Blenner oli puolestaan Jokelan tiilitehtaan 
ja kartanon omistaja. 

Jokelan kartano tunnettiin kulttuuri-
rikkaasta toiminnastaan, jonka annista 
nauttivat muun muassa Jean Sibelius, 
Eino Leino ja Akseli Gallen-Kallela. 

Teksti: Minna Luoma

Lilly Kajanus-Blennerin puisto  
valmistuu kesän 2021 aikana.  
Jos rakentaminen pysyy  
aikataulussaan, puiston avajaisia  
vietetään heinäkuussa  
Tuusula-viikon aikana.  
 
Seuraa kunnan tiedotuskanavia.

LILLY  
KAJANUS-BLENNERIN  
PUISTO 

Lisätietoa
www.virtuaalituusula.fi
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Tuusulanjärven tienoot  
kohenevat lähivuosina 
Tuusulanjärven virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat lähivuosina, 
kun järven ympärille luotu kehittämisohjelma valmistuu. Tahtotila on 
yhteinen. Tuusulan kunta kohentaa ranta-alueita yhteistyössä asukkai-
den ja naapurikuntien kanssa. 

Kenellekään ei liene epä-
selvää: Tuusulanjärvi on 
koko keskisen Uuden-
maan helmi. Esimerkiksi 
Sarvikallion virkistysalue 
on lisännyt viimeisen vuo-

den aikana suosiotaan. 
Kävijät eivät ole vain keskiuusmaalai-

sia. Heitä on saapunut laajalti koko Uuden-
maan alueelta.

Aloite Tuusulanjärven kehittämisoh-
jelman käynnistämiseen tuli alun perin 
asukkailta. 

– Kuntalaisilla oli lukuisia toiveita jär-
ven virkistysmahdollisuuksien kohenta-
misesta, vahvistaa kaavasuunnittelija Ter-
hi Wermundsen. – Suunnitelmia on käyty 
läpi yhteistyössä asukkaiden, maanomista-
jien ja naapurikuntien kanssa.

Pian neljä vuotta käynnissä ollut ke-
hittämisohjelma on kattava.  Ohjelman 
pohjalta laadittavan virkistyskäytön yleis-
suunnitelman on määrä valmistua vuoden 
loppuun mennessä. 

Toteutuuko yhtenäinen  
Tuusulanjärven kiertävät reitti?

Yleissuunnitelma on mannaa muun muas-
sa kaikille järveä ympäri kiertäville. Suun-
nitelman kärkitavoitteisiin kuuluu Tuu-
sulanjärven ympäri kulkevan yhtenäisen 
kulkureitin luominen.  

– Ylikunnallisia ulkoilureittejä ja yhte-
yksiä pitää parantaa ja rakentaa. On tär-
keää, että selvitys kuvaa tärkeimmät yh-
teystarpeet, toteaa vapaa-aika palveluiden 
päällikkö Risto Kanerva. – Tietenkin olisi 
hienoa, että Kerava, Järvenpää ja Tuusula 
ryhtyisivät yksissä tuumin toteuttamaan 
katkeamatonta ulkoilureittiyhteyttä Tuu-
sulanjärven itäpuolelle.

Kanerva muistuttaa, että osa kehitys-
kohteista vie enemmän aikaa ja osa vä-
hemmän riippuen muun muassa maan-
omistuksista ja kaavallisista valmiuksista.

Monta uudistusta on jo tehty

Tuusulanjärven kehittämisohjelmasta 
on ollut jo nyt iloa kuntalaisille. Kanerva 
muistuttaa, että osa toimista on toteutettu 
jo ennen yleissuunnitelman valmistumista.

Esimerkiksi Anttilanrannan virkis-
tyskäyttömahdollisuudet kohenivat rat-
kaisevasti, kun rantaan valmistui hiljan 
piknikalue. Myös Fjällbon puoleista ran-
ta-aluetta on kehitetty virkistyskäyttöön, 
ja veneilijöille on kunnostettu venevalka-
mia. 

Esteetön lintutorni on ainoa laatuaan

Tuusulanjärven rannalle Tuusulan joki-
laaksoon on kohoamassa ensimmäinen es-

Teksti: Minna Luoma
Kuvat: Kari Kohvakka

Seuraa Tuusulanjärven 
kehittämisohjelman etenemistä
ja kehittämiskohteita verkkosivuilla 
osoitteessa: 
 
www.tuusula.fi/tuusulanjarvi 

teetön lintutorni. Hanke on osa Tuusulan-
järven kehittämisohjelman toimenpiteitä. 
Työ on jo pitkällä.

– Suunnitelmia viimeistellään siten, 
että hanke voidaan kilpailuttaa. Lintutor-
ni vaatii vielä rakennusluvan, ja tältä osin 
lupahakemus on vireillä, valottaa yhdys-
kuntatekniikan päällikkö Petri Juhola.  
– Otollisinta olisi, jos pääsisimme rakenta-
maan tämän vuoden loppukesästä, mutta 
viimeistään  seuraavana talvena.

Esteetön lintutorni on ainoa laatuaan. 
Tuusulanjärven rannalla Järvenpään puo-
lella on niin sanottu perinteinen lintutorni.

– Nyt suunnitteilla oleva esteetön lin-
tutorni mahdollistaa pääsyn kohteeseen 
myös sellaisille käyttäjäryhmille, joilla on 
jokin liikkumista rajoittava tekijä. Se pal-
velee myös lastenrattailla kulkevia. 



Lue lisää  
www.tuusula.fi/ 

tonttijohtosaneeraus
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Tuusula rakentaa /  
Tuusulan Vesi

Tonttijohdot laitteineineen  
ovat kiinteistön omaisuutta  
ja kunnossapito kuuluu  
omistajan vastuulle.

Viivoitetut osuudet  
johdoista kuuuluvat 
vesilaitoksen vastuulle.

Vesihuollon  
häiriökartta,  

yhteystiedot ja ohjeet 
www.tuusulanvesi.fi

Haluatko vesihuollon  
häiriötiedotteet,  

lue lisää www.tuusula.fi/ 
vesitekstari  

Etäaikana monella on  
vedenkäyttö lisääntynyt ja  

arviolaskutus perustuu  
asiakkaan antamaan mittari-
lukemaan, jonka voi päivittää 
osoitteessa www.tuusula.fi/

vesimittarilukema 

Tuusulan Vesi saneeraa vuo-
sittain vesijohtoja ja vie-
märeitä. Seuraavina koh-
teina ovat vuorossa Sulan 
teollisuusalueella Teolli-
suustie-Telitie-Neliökuja ja 

Hyrylässä Suutarintie. Vesijohtoa sanee-
rataan alustavan aikatauluarvion mukaan 
tämän vuoden aikana myös Pähkinämäen-
tiellä  välillä Aropellontie-Sahatie. Jokelas-
sa saneerausvuorossa on seuraavana As-
kolinintie. 

Saneerausaikataulut joudutaan usein 
sovittamaan muiden töiden ehdoilla. Kun 
vesilaitos saneeraa vesijohtoa, tulee kus-
tannuksia myös asiakkaalle, kun teknisis-
tä syistä on saneerattava myös osa asiak-
kaan tonttijohtoa. Vaikka menoerä usein 
harmittaa, on kaikkien etu, että vanhat 
vesijohdot saneerataan etenkin tien alta 
ajoissa. Kustannukset hätäkorjaukselle 
ovat usein moninkertaiset.

Kiinteistön ja vesihuoltolaitoksen vas-
tuuraja on vesijohtoverkon osalta runkove-
sijohdossa. Jätevesi- ja hulevesiverkoston 
osalta vastuuraja on runkoviemärissä tai 
liitoskaivossa. Tonttijohtojen saneeraus 
kannattaa tehdä ajoissa, koska vakuutus-
kaan ei välttämättä korvaa vahinkoa. Kiin-
teistön arvon nousu ja oman omaisuuden 
turvaaminen onkin hyvä motiivi sanee-
raushankkeelle. Kiinteistöjen vesijohdot ja 
viemärit kannattaa saneerata viimeistään, 
kun katualueella saneerataan vesihuolto-
verkostoa. Yleissääntönä voi pitää, että 
hyvin tehdyt tonttijohdot kestävät noin 50 
vuotta. 

Vikailmoitukset työajalla 
040 314 3138

Työajan ulkopuolella 
040 314 3125

Löydät kaikki sähköiset asiointikanavat  
www.tuusula.fi/vesiasiakkaalle

Asiakaspalvelun tavoittaa arkisin  
myös numerosta 040 314 3577 klo 9-15.

K
u
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Saneerauskohteet 2021-22 Etelä-Tuusula

Saneerauskohde 2021–22 Jokela



ASIAKASPALVELU TUUSINFO

YHTEYSTIEDOT
SÄHKÖPOSTI: TUUSINFO@TUUSULA.FI

PUHELINNUMERO: 09 8718 3070
OSOITE: TUUSULAN PÄÄKIRJASTON RAKENNUS 

(AUTOASEMANKATU 2, 04300 TUUSULA)

AUKIOLOAJAT
MA-TO KLO 8.00–15.00

PE KLO 8.00–12.00

Kuva: Antti Kallio
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Teksti: Katja Repo
Kuva: Antti Kallio

Asukkaat päättivät  
toteuttaa 29  
osbu-projektia
Kesätöitä nuorille ja viheralueisiin liittyvät ehdotukset olivat tämän vuoden suosikke-
ja osallistuvan budjetoinnin asukasäänestyksessä 4.–31.1.2021. Kaikki äänestyksessä 
eniten kannatusta saaneet 29 tuusulalaisten ideoimaa projektia toteutetaan vuoden 
2021 aikana.  

Tänä vuonna asukkailla oli 
136 erilaista ehdotusta, jos-
ta valita omat suosikkin-
sa. Valtaosa toteutettaviksi 
äänestetyistä ehdotuksista 
liittyy puistoihin ja vihera-

lueisiin.  Eniten ääniä keräsi Nuoret töihin 
-ehdotus, jota äänestettiin 674 kertaa. Ke-
sätyöntekijät tulevat sijoittumaan kunnan 
viherpalveluihin ja osallistuvat yhdessä 
asukkaiden kanssa muun muassa kevääl-
lä järjestettäviin siruetanoiden poiminnan 
tehopäiviin. Toiseksi eniten ääniä sai Tuu-
sulan niityt kukkimaan (587 ääntä) ja kol-
manneksi eniten ääniä sai ehdotus Kukka-
loistoa Hyrylän keskustaan (540 ääntä).

Ääniä annettiin vilkkaasti

Tuusulalaiset äänestivät edellisvuosia ah-
kerammin ja kaikki äänestyksessä olleet 
136 ehdotusta saivat ääniä. Äänestää sai 
määrärahan puitteissa niin montaa ehdo-
tusta kuin halusi. Kaiken kaikkiaan eri eh-
dotuksille annettiin 24 555 ääntä.  

– Iloitsemme kasvaneesta äänestyspro-
sentista tänä korona-aikana. Asukkaat kir-
jautuivat osallistumisalustalle ja äänesti-
vät sähköisesti aiempia vuosia enemmän, 
sanoo kehittämispäällikkö Heidi Hagman. 
Pääsimme myös kiertämään osbu-autolla  
korona-ajan turvallisuus huomioiden ja 
tarjoamaan näin äänestysmahdollisuuden 

myös heille, joilla ei sähköiseen äänestämi-
seen ole mahdollisuutta. Nyt on toteutuk-
sen aika ja kutsumme tuusulalaiset mu-
kaan työhön!

Kisa toteutettavista ehdotuksista oli to-
della tiukka monilla alueilla ja erot vain 
muutamia ääniä. Kellokosken ja Etelä-Tuu-
sulan kylien kohdalla jouduttiin turvautu-
maan jopa voittajan arvontaan, kun äänet 
menivät tasan. 

Kaikki osallistuvassa budjetoinnissa 
2021 toteutettavat ehdotukset löytyvät 
sähköiseltä osallistumisalustalta osallis-
tu.tuusula.fi. Samalla alustalla voit kom-
mentoida ja seurata projektien toteutu-
mista.

Toteutettavat ehdotukset

Koko Tuusula 30 000€: Nuoret töihin (674 
ääntä), Tuusulan niityt kukkimaan (587), 
Välituntivälineitä kouluille (423), Eroon si-
ruetanoista (377), Syötäviä puistoja (329), 
Kehitysvammaisten päivä hevostallilla 
(307) ja Tuusulan retkikohteet Retkipaik-
ka.fi -sivustolle (273)

Kellokoski 10 000€: Pyörätelineitä Kello-
koskelle (338), Elokuva-picnic Kellokoskel-
la (317) ja Mopo- ja pyöräpaja Kellokoskelle 
(261)

Hyrylä 22 000€: Kukkaloistoa Hyrylän 
keskustaan (540), Fjällbohon siisti yleisö- 
WC (463), Elonkorjuumarkkinat Hyrylässä  
(447), Opasteita Rykmentinpuiston met-
sään (446), Kirsikkapuita Tuulipuistoon 
(433), Matonpesupaikan siistiminen (370) 
ja Ristikiven metsäpolkujen parantaminen 
kyltein tai sorastamalla (332)

Etelä-Tuusulan kylät 15 000€: Kukka -ja 
hernepeltoja Etelä-Tuusulan kylien kehittä-
misverkoston alueelle (391), Laavu Vaunu-
kankaalle (294), Lisää leväpuomeja Rusut-
järven uimarannalle (268) ja Roska-astioita 
Lahelaan (248)

Riihikallio 10 000€: Puita Kotkanpuistoon 
(451), Kotkanpuiston purojen kunnostus 
(364) ja Puistojoogaa ja toiminnallista lihas-
kuntoharjoittelua Kotkanpuistossa (341)

Jokela 13 000€: Kukkaistutus- ja penkkiyh-
distelmä Jokelan keskustaan (259), Mopo-
paja Jokelaan (251), Ikäihmisille virkistys-
tä Jokelassa (241), Jokelan lampien reitistö 
(217) ja Tiilitehtaan hedelmäpuiston kun-
nostus (202)

OSBUJA 
TOTEUTETAAN

 YHDESSÄ

Tule mukaan ideoimaan 
Koskenmäen maton-
pesupaikan ilmeen 
siistimistä 8.4. tai 

Hyrylän kukkaloistoa 24.4. 

Katso tapahtumat.tuusula.fi 
ja ilmoittaudu mukaan!

OSALLISUUS
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Vuoden hyvinvoinnin  
edistäjä 2020 valittiin
 

Olen erityisen iloinen saatu-
jen ehdotusten määrästä 
ja laadusta. Ehdotukset ku-
vaavat hienolla tavalla tuu-
sulalaisten hyvinvoinnin 
eteen tehtyä monipuolista 

työtä, kertoo kehittämispäällikkö Heidi 
Hagman. Asukkaiden hyvinvoinnin edis-
täminen on yksi kuntien päätehtävistä, 
mutta kunta ei ole tehtävässä yksin. Hy-
vinvointi syntyy yksilön, yhteisön ja yh-
teiskunnan yhteistyönä. 

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistämis-
työtä tehdään yhdessä eri teemojen äärel-
lä, eri puolilla Tuusulaa. Tavoitteena on hy-
vinvoiva tuusulalainen.  On tärkeää nostaa 
esiin pyyteettömiä tekoja ja innovatiivisia 
tapoja, jotka koskettavat laajempaa tai sup-
peampaa joukkoa tuusulalaisia, Hagman 
jatkaa.

Hyvinvoinnin edistäjien joukko on 
suuri. Määräaikaan mennessä jätettiin 
64 ehdotusta ja ehdotuksia sai yhteensä 
31 eri toimijaa. Ehdotettujen joukossa oli 
paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, urheilu-
seuroja, kyläyhdistyksiä sekä yksittäisten 
kuntalaisten hyviä tekoja. – Jokainen eh-
dotetuista on ansainnut kiitokset toimin-
nastaan. Tänä vuonna valinnassa haluttiin 
painottaa etenkin niiden hyväntekijöiden 
toimintaa, jotka ovat korona-aikana pys-
tyneet toimimaan hyvinvointia edistävästi 
tai muuttamaan toimintaansa epidemiasta 
huolimatta, Hagman sanoo. 

Ehdotusten joukosta hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen lautakunta valitsi tun-
nustuksen saajiksi viisi toimijaa. Viidestä 
palkinnonsaajasta neljä on toiminnallaan 
korona-aikana antanut ruoka- ja asioin-
tiapua sitä tarvitseville. Liikuntapaikko-
jen hoitaja Jari Kuusrainen puolestaan on 
vakuuttanut kuntalaiset aktiivisuudellaan 
liikuntapaikkojen kunnossapidossa ja ke-
hittämisessä.  – Mieltä lämmittää suunnat-
tomasti palaute, joka on lähtöisin heiltä, 
joita varten liikuntapaikkoja rakennetaan 
ja ylläpidetään. Huippuhetkiä ovat olleet 
asukkaiden kanssa käydyt keskustelut tal-
koissa ja ulkoilureiteillä, sanoo Kuusrai-
nen. 

– Toivoimme, että avun saaminen olisi 
mahdollisimman helppoa ilman peruste-
luja ja pystyisimme auttamaan matalalla 

Teksti: Marjo-Kaisa Konttinen
Kuva: Katja Repo

Lisätäkseen edelleen tuusulalaisten hyväntekijöiden työn näkyvyyttä 
ja arvostusta Tuusulan kunta palkitsi toistamiseen vuoden hyvinvoin-
nin edistäjät. Tunnustukset haluttiin jakaa pyyteettömästä ja innovatii-
visesta hyvinvoinnin edistämistyöstä. Avainasemassa olivat asukkaat 
ja heidän kokemuksensa hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Tuusu-
lalaiset saivat antaa ehdotuksia palkinnonsaajiksi. 

kynnyksellä muutenkin haastavana aika-
na, kertoo Lyylin kahvilan Ira Kyllönen ja 
jatkaa, että hyväntekeväisyystempauksilla 
on ollut yhteisöllinen vaikutus. Pienistä-
kin yhdessä tekemisen teoista syntyy hyvä 
mieli. Yhdessä tekeminen on mukavaa ja 
hyvä kantaa. Antaessaan saa myös paljon 
itselle. Samaa mieltä on myös Hävikistä hy-
väkkiä -ruoka-aputoiminnan Antti Honko-
nen, jonka mukaan toiminnan suolana ovat 
yhteistyö hyvien asioiden puolesta, tasa- 
arvoinen asenne ja vapaaehtoistyön ilo.  
Tämän lisäksi ruoka-aputoiminta on myös 
ympäristöteko.

Vuoden 2021 hyvinvoinnin edistäjää 
voi jo ehdottaa osoitteessa www.tuusu-
la.fi/hyvinvoinninedistaja. Tänä vuon-
na hyvinvoinnin edistäjiä huomioidaan 
vuoden mittaan ilmiantojen perusteella 
ja heidän tekemästään työstä kerrotaan 
kunnan verkkosivuilla ja asukaslehdessä. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
lautakunta valitsee kaikkien ehdotettujen 
joukosta hyvinvoinnin edistäjän 2021 jou-
lukuun kokouksessaan. 

Tuusulan vuoden 2020  
hyvinvoinnin edistäjät

Jari Kuusrainen
”Jari vastaa Jokelan liikuntapaikkojen 
kunnossapidosta ja kehittämisestä suu-
rella sydämellä.  Edistää aktiivisesti asuk-
kaiden liikkumista lähiliikuntapaikoilla ja 
ulkoilureiteillä kunnostamalla ja ideoimal-
la uutta. Jari on erityisesti korona-aika-
na saanut liikkeelle omalla esimerkillään 
monia jokelalaisia mukaan talkoisiin teke-
mään vapaaehtoistyötä alueen ja kunkin 
oman hyvinvoinnin ja virkistystoiminnan 
hyväksi.”
 
Hävikistä hyväkkiä -ruoka- 
aputoiminta / Antti Honkonen  
ja kumppanit
”Säännöllisen hävikkiruoan jakelun järjes-
täjä Jokelassa, joka näkee ihmisten avun-
tarpeen. Läpi korona-ajan Antti Honkonen 
kumppaneineen on jakanut ruoka-apua 
niille, jotka sitä tarvitsevat.”

 
Eväskassi ry / Kari Marjeta  
ja kumppanit
”Kari kumppaneineen jakaa hävikkiruo-
kaa Jokelassa sitä tarvitseville kolme 
kertaa viikossa.  Kari toimii myös koulu-
kiusaamisen tukihenkilönä ja järjestää 
yhteistyössä Tuusulan kunnan nuorisopal-
veluiden kanssa mopopajatoimintaa nuo-
rille.”
 
Siskot ja Simot ry

”Siskojen ja Simojen kauppa-apua sai ke-
väällä ja kesällä yhteensä 45 tuusulalaista 
kotitaloutta, keikkoja tehtiin yhteensä yli 
130 ja toiminnassa oli mukana 36 vapaa-
ehtoista. Toukokuussa Tuusulassa jaettiin 
yli 1 400 korttia ikäihmisille. Kortteja jaet-
tiin osana Kevätterveiset-kampanjaa, jos-
sa ihmisiä haastettiin lähettämään iloisia 
terveisiä tuntemattomille ikäihmisille. Ko-
rona-aikana huolehdittiin konkreettisen 
kauppa-avun lisäksi myös ikääntyneiden 
sosiaalisesta hyvinvoinnista, vähennettiin 
yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta 
ja tuotiin ilon hetkiä arkeen.”
 
Lyylin kahvila

”Lyylin kahvila jakaa varsinkin korona-ai-
kana viikoittain leipäkasseja niitä tarvit-
seville. Vaikka heillä itsellään oli kahvi-
la pelkästään myyntipaikkana, eivät he 
unohtaneet niitä, joilla on syystä tai toises-
ta varoja vähän.”

Vuoden 2021 
hyvinvoinnin edistäjää

voi jo ehdottaa 
osoitteessa 

www.tuusula.fi/
hyvinvoinninedistaja
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Teksti ja kuva: Minna Tuominen

Viihtyisyyttä kunnan taidekokoelmista
Monelle vanhalla kunnantalolla asioineelle Marika Mäkelän taideteos 
Triptyykki (1983) on tullut tutuksi vuosien saatossa. Maalaus oli sijoi-
tettu kunnantalon aulaan, ruokalaan johtavalle seinälle, vastapäätä 
ilmoitustauluja. Kunnantalo on rakennettu 1980, joten Mäkelän teos 
sai viihdyttää paikallaan ostovuodesta alkaen 1983, aina viime vuoteen 
2020 saakka. Kunnantalon tyhjentämisen yhteydessä teos irrotettiin 
seinästä ja vietiin säilytystiloihin kuivumaan, sillä seinän ja teoksen 
väliin oli kertynyt paikoittain kosteutta.

Konservoinnin suoritti 
Nina Robbins. Hän kertoo, 
että teoksen peruskunto 
oli oikein hyvä. Teos on 
laadukkaasti ja ryhdik-
käästi kiinnitetty taustale-

vyynsä, vaikkakin teoksella on ruhtinaal-
lisesti kokoa (kolme osaa, kukin 230 x 200 
cm) ja siten myös painoa. Teokselle on teh-
ty huolellinen puhdistus, edestä sekä takaa. 
Mäkelän tuon ajan teoksille tyypillisesti 
Triptyykin osien maalipinnat ovat paksu-
ja, rakeisia ja paikoin tahnamaisia, joista 
voi erottaa maalausveitsen jäljen. Pinnat 
olivat hyvässä kunnossa lukuun ottamat-
ta paikallisia tahroja ja pintapölyä, sekä 
pieniä satunnaisia murtumia teoksesta 
korkeimmalle nousevissa maalihuipuissa. 
Teoksen taustalevyssä olleet murtumat on 
siistitty ja paikattu pellavakangas paikoil-
la. Teoksessa oli myös vesiliukoisia rois-
keita ja alaosissa suurempia alueita, joiden 
värien muutoksen pystyi havaitsemaan 
paljaalla silmällä. Nyt teos on konservoi-
tu ja odottaa uutta sijoituspaikkaa jälleen 
eheänä. Lopuksi metalliset kehykset on 
puhdistettu Akro-sienellä, joita ei tarvin-
nut vaihtaa niiden hyvän kunnon vuoksi.

Taidekokoelmat hoidossa

Tuusulan kunnan julkisiin tiloihin sijoitet-
tavat taidekokoelmat sisältävät noin 700 
teosta. Kunnantalolta siirrettiin yhteensä 
80 teosta säilöön, joiden läpikäyminen, 
puhdistustoimenpiteet ja uudelleensijoitta-
minen on käynnissä. Suurin osa teoksista 
on grafiikkaa, joiden huoltoon kuuluu pas-
separtout- ja taustapahvien vaihto, sekä 
kehyksen joko huolellinen pesu tai uudel-
leen kehystys, jonka jälkeen niitä voi jäl-
leen sijoittaa eri tiloihin. 

Osa maalauksista puhdistetaan taide-
museolla ja vaativammat teokset tai vau-
rioita saaneet teokset saavat konservaat-
torin käsittelyn. Taideteoksilla tuodaan 
viihtyisyyttä julkisiin tiloihin – joskus ne 
antavat lisäväriä arkeen tai toimivat mie-
len tyynnyttäjinä. 

Konservaattori Nina Robbins puhdistamassa 
Marika Mäkelän maalausta.

Kunnantalolta 
siirrettiin yhteensä 

80 teosta säilöön, joiden 
läpikäyminen, puhdistus-

toimenpiteet ja uudelleen-
sijoittaminen on 

käynnissä.

KULTTUURI
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Monissa kirjastoissa ympäri Suo-
men voi käyttää vaikkapa om-
pelukoneita tai 3D-tulostimia. 
Tuusulan kirjastoissakin alkaa 
pajatoiminta, kunhan se koronati-
lanteen osalta on mahdollista. 

Kaikkiin kirjastoihin tulee 
mm. 3D-tulostimet ja muu-
takin välineistöä. Suuret 
laitteet ovat käytössä koti- 
kirjastossaan, mutta pie-
niä robotiikkavälineitä voi 

kuljettaa tarpeen mukaan kirjastosta toi-
seen yksittäisten asiakkaiden tai ryhmien 
käyttöön. Jokelan kirjastossa voit käydä 
ompelemassa ompelukoneella ja Kellokos-
ken kirjastossa käytössäsi on laminointi-
kone. 

Tuusulan pääkirjastoon on sisustettu 
uusi pajatila. Siellä voi vaikkapa leikata 
tarraleikkurilla vinyylistä kuvion, joka 
painetaan kankaalle, josta voi ommella 
ompelukoneella jotakin kivaa! Kuvion voi 
toki painaa myös valmiiseen vaatteeseen 
tai kangaskassiin. 3D-tulostimella tuloste-
taan pieniä esineitä. Jos tietokoneessasi on 
sopiva ohjelma, voit valmistella tulostuk-
sen kotonasi muistitikulle ja tulla kirjas-
toon vain tulostamaan. Odotamme innolla, 
että asiakkaat pääsevät tutustumaan uu-
siin laitteisiimme! 

Tuusula-viikko on monipuolinen  
tuusulalaisten tuusulalaisille 
järjestämä tapahtumaviikko, 
joka järjestetään 17.–25.7.2021.
Torstaina 22.7. vietetään 
Tuusula-päivää. 

Tapahtumia järjestävät 
yksittäiset kuntalaiset, 
yhdistykset, yritykset ja 
kunnan eri toimijat. 

Tuusula-viikon 
ohjelmaa koordinoi 
kulttuuripalvelut.  
  

Kangaspainatus? Varaosa?  
Tee se itse kirjastossa!

Teksti: Sani Kuosmanen
Kuva: Suvi Pasanen

 
Sylva Aejmelaeus ja Virpi Niskanen Jokelan kirjastosta testaavat 3D-tulostinta.

Tule toteuttamaan  
Tuusula-viikkoa!

 
Miten mukaan? 

1. Ideoi, millaista toimintaa voisit järjestää 
Tuusula-viikolla.

2. Valmistele tapahtuman nimi, aika, paikka, 
lyhyt esittelyteksti ja kuva sekä vastuuhenkilö. 

3. Laita tapahtumasi 31.5. mennessä  
Tuusulan tapahtumakalenteriin. 

4. Laita viesti kulttuurituottajalle  
(kulttuuri@tuusula.fi), niin otamme  
tapahtuman mukaan viestintään.  

5. Järjestä tapahtumasi sovitusti.

Koronatilanteesta johtuvat rajoitukset on 
huomioitava järjestelyissä. Toimintaa voi järjestää 
myös verkossa, polkuina, ikkunoissa yms. 

tuusula.fi/tuusulaviikko

17.–25.7.2021

Tuusula-viikolla järjestetään 
musiikkitapahtumia, opastuksia, 

käsityömarkkinoita ja paljon muuta.

mailto:kulttuuri@tuusula.fi
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Tuusulan nykyisen kunnan 
alue hahmottui jo 1640-lu-
vulla. Suomen taiteen kulta-
kaudella 1800–1900-lukujen 
vaihteessa Tuusulanjärven 
taiteilijat nostivat maalauk-

silla, runoilla ja sävellyksillä seudun laa-
jalti tunnetuksi, osaksi suomalaista maise-
matunnetta. Tähän perintöön yhdistetään 
Ajan virrassa -näyttelyssä Taneli Eskolan 
uutta valokuvataidetta. Kansallismaisemat 
ovat Eskolan valokuvissa merkitykseltään 
tihentyneet ja ilmentävät historiallista sy-
vyyttä kuten talvisissa valokuvissa Sarvi-
kalliolta ja keloaiheisissa valokuvissa Tuu-
sulanjärven rannalta. Vuodenajat valon ja 
sään vaihteluineen ovat keskeinen osa Es-
kolan taidetta. Maisemien kuvat ovat usein 
monimerkityksisiä ja avoimia, mikä liittää 
niitä näyttelyssä esillä olevaan runouteen. 

Vuoden 2020 aikana Taneli Eskola valo-
kuvasi paljon Tuusulassa, ja osa näyttelyn 
teoksista on uusia. Valokuvista voi tunnis-

Halosenniemessä nähdään 
harvoin esillä olleita, jo 
klassikoiksi muodostu-
neita realistisia kansan-
kuvauksia, symbolistisia 
maalauksia sekä maise-

mia niin kotimaasta kuin matkoiltakin. Esi-
merkkinä mainittakoon Väinö Blomstedtin 
teokset Lepänkuorija, 1892, Puistokuva, 
1895 ja Bourg-la-Reinen hautausmaa, 1894.

Pekka Halonen ystävystyi Väinö Blom- 
stedtin kanssa Suomen Taideyhdistyksen 
piirustuskoulussa vuonna 1888. Yhteinen 
opiskelutaival jatkui 1890-luvulla Pariisin ja 
Italian matkoilla. Näyttelyn nimen sitaatti 
on Väinö Blomstedtin kirjeestä Haloselle 
keväällä 1893. Silloin molemmat taiteilijat 
saivat 3000 markan valtion apurahan 
ulkomaamatkaa varten. He lähtivät yhdessä 
saman vuoden syksyllä Pariisiin. Tämä 
Pariisin matka oli merkittävä; ystävykset 
siirtyivät yhdessä työskentelemään juuri 
Tahitilta palanneen Paul Gauguinin ateljee-
hen. 

Halonen ja Blomstedt osallistuivat koti-
maassa aktiivisesti Päivälehden Nuori Suo-

Teksti: Päivi Ahdeoja-Määttä

Teksti: Johanna Rinta-aho

Väinö Blomstedt vierailee Halosenniemessä

Kulttuurimaisemia valokuvaajan silmin

AJAN VIRRASSA
– TANELI ESKOLAN  
VALOKUVATAIDETTA

Näyttely avataan koronasulun
päätyttyä, esillä 19.9.2021 asti.

Avoinna
30.4. asti ke–su klo 12–17 
1.5.–29.8. ti–su 10–17
1.–19.9. ke–su klo 12–17 

Taiteilijakoti Erkkola 
Tuusulan taidemuseo 
Rantatie 25, Tuusula 
Puh. 040 314 3471 
erkkola@tuusula.fi 
www.erkkola.fi

SUOMEN VALTION  
STIPENDIAATTEJA,  
KIPPIS SIIS! 
VÄINÖ BLOMSTEDT  
PEKKA HALOSEN VIERAANA

Näyttely avataan koronasulun  
päätyttyä ja on  
esillä 29.8.2021 asti

Avoinna
30.4. asti  ti–su  klo 12–17
1.5.–29.8. ma–su  klo 10–17

Halosenniemi
Halosenniementie 4–6  
(Rantatie), Tuusula 
p. 040 314 3466 
www.halosenniemi.fi

taa Fjällbon, Sarvikallion, Tuusulan kirkon 
hautausmaan, Rantatien, Erkkolan ja Halo-
senniemen. Muita vanhempia aiheita ovat 
Aleksis Kiven maisemat Palojoella, Raalan 
kartano Nukarilla ja Myllykoski Nurmijär-
vellä sekä säveltäjä Jean Sibeliuksen mai-
semat Ainolassa Järvenpäässä. 

Valokuvaaja Taneli Eskola (s. 1958) on koko uransa ajan kuvannut suomalaista maisemaa. Taiteilijakoti 
Erkkolaan valmisteltu Ajan virrassa -näyttely on osa Eskolan suomalaista maisemaa tutkivaa hanketta. 
Lähtökohta oli alun perin 1970-luvun hämäläinen maisema. Näyttelyssä Tuusulanjärven kuvasto linkittyy 
kansallismaisemiin ja suomalaisiin maisemakäsityksiin. Maiseman ajallista ulottuvuutta korostavat Taneli 
Eskolan valokuvien ohella Tuusulan taiteilijayhteisön taiteilijoiden maalaukset Pekka Halosesta Martta 
Wendeliniin. Näyttely avautuu yleisölle koronasulun päätyttyä.

Väinö Blomstedtin syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta 1. huhtikuuta. Halosenniemen museo juhlistaa 
merkkivuotta näyttelyllä ”Suomen valtion stipendiaatteja, kippis siis!” – Väinö Blomstedt Pekka Halosen 
vieraana. Koronatilanteen vuoksi näyttelyn avautumista joudutaan vielä odottamaan. 

men piirin toimintaan ja joulualbumien 
kuvittamiseen. Blomstedt maalasi 1900-lu-
vun puolella aikaisempaa vähemmän toi-
miessaan taideopettajana ja Suomen Kä-
sityön Ystävien taiteellisena johtajana 
suunnitellen kuvakudoksia ja ryijyjä.  

Väinö Blomstedt, Pompeiji, öljy 1900,  
yksityiskokoelma. Kuva Tuusulan museo

Taneli Eskola Tuusulan kirkkotie.

KULTTUURI

http://www.halosenniemi.fi
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Teksti: Sirkku Glass, Pilvi Hokkanen, Tarja Kärkkäinen
Kuva: Anja Erämaa

Tuusulan museon YouTube- 
kanavalla julkaistaan vii-
koittain uusia videoita ja 
katsottavissa on paljon ai-
empien vuosien julkaistua 
materiaalia. Halosenniemen 

ja Taiteilijakoti Erkkolan ollessa suljettu-
na koronatilanteen vuoksi, on museoiden 
näyttelyihin liittyvää materiaalia julkaistu 
kanavalla. Väinö Blomstedt 150 vuotta -pu-
heenvuoroja ja valokuvaaja Taneli Eskolan 
esittelyjä Ajan virrassa -näyttelyn teemois-
ta julkaistaan vuoroviikoin. Myös Ryk-
mentinpuistossa olevien julkisten taidete-
osten taiteilijoista löytyy esittelyvideoita, 
tuoreimpana Kaisu Koiviston haastattelu 
ja Lars-Gunnar Nordströmin esittely. Ka-
navalta löytyy myös Taideseikkailut Halo-
senniemestä, joissa nukketeatterin keinoin 
tutustutaan Pekka Halosen maisemiin ja 
annetaan askarteluvinkkejä.

Musiikkielämyksiä

Tuusulan kulttuuripalvelut tarjoaa virtuaa-
lisia musiikkielämyksiä YouTube-kanaval-
laan. Skidiviikolla on tulossa koko perheen 
verkkokonsertti Vahtikoira karkuteillä Tai-
telijakoti Erkkolassa, jonka ensiesitys on ke 
24.3. klo 18. Kanteleensoittaja Maija Kauha-
sen konsertti julkaistaan 21.4. ja perinne-
lauluja kuullaan Henna-Maija Vannemaan 
haitarisäestyksellä ja Susanna Lukkarisen 
laulamana 19.5. Kaikista esityksistä järjes-
tetään lisäksi taiteilijatapaaminen, ja esi-
tystallenteet jäävät katsottavaksi myöhem-
min. Kanavalta löytyy myös Tuusulan oma 
laulu Mun Tuusula sekä aiempia verkko-
konsertteja.

Lukuvinkkejä, satutunteja

Tuusulan kirjastolla on kaksi YouTube- 
kanavaa: ”Tuusulan kirjastot” ja ”Tuusulan 
kirjaston Takku ja Jekku”. Kanavilta löydät 
lukuvinkkejä, opastuksia ja tarinoita sekä 
lapsille että aikuisille. Uusia videoita jul-
kaistaan aktiivisesti. Virtuaalivinkkauksis-
sa kirjaston henkilökunta suosittelee hyviä 
kirjoja ja innostaa lukemaan. Virtuaalisatu-
tunteja pidetään pääosin suomeksi tai ruot-
siksi, mutta taitavan satutädin repertuaa-
rista löytyy satuilua myös muilla kielillä. 
Ihastuttavan uteliaitten kirjaston maskot-
tien Takun ja Jekun seikkailut paljastavat 
kommellusten kautta kirjaston elämää ja 
ajankohtaisia tapahtumia. 

Kulttuuri tulee kotiin  
– tapahtumapaikkana YouTube 
Erilaiset tapahtumat, konsertit, luennot ovat siirtyneet korona- 
aikana esitettäväksi verkossa. Myös Tuusulan museo, kirjasto ja 
kulttuuri julkaisevat omilla YouTube-kanavillaan monenlaista 
sisältöä, kuten verkkokonsertteja, taidenäyttelyesittelyjä sekä 
virtuaalisia kirjavinkkauksia ja satutunteja.

Tuusulan kulttuurin, museon ja kirjaston palveluissa koronarajoitukset jatkuvat 
toistaiseksi maaliskuun loppuun asti. Tapahtumia järjestetään rajoitusten 

aikana vain verkossa. Museot pysyvät suljettuina toistaiseksi. 
Kirjastoissa toimitaan rajoitetusti, jolloin kirjavarausten nouto, lainaus ja 

palautus tapahtuvat itsepalveluna. Tee varaukset etukäteen 
verkkokirjastossa kirkes.finna.fi. 

Julkaistavista videoista 
löytyy myös tiedot 

Tuusulan tapahtuma-
kalenterin 

virtuaalitapahtumista 
osoitteesta 

tapahtumat.tuusula.fi.

Lasten oma  
kulttuuriviikko, ohjelmaa 
verkossa koko perheelle. 

tuusula.fi/skidiviikko

Skidiviikon verkkokonsertti Vahtikoira Veikko 
karkuteillä ke 24.3. klo 18. Esityksen jälkeen  
järjestetään taiteilijatapaaminen Teams-alustan 
kautta. Tapaamisessa Veikko vastaa lasten 
kysymyksiin ja kommentteihin koiramaisen veikeästi.

https://kirkes.finna.fi.
https://tapahtumat.tuusula.fi.
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Matkailuyrittäjille avattu yhteinen 
kauppapaikka verkkoon

Tuusulanjärven Matkailu ry on 
perustanut matkailualan yrityk-
sille yhteisen kauppapaikan verk-
koon. Kauppapaikan avulla asuk-
kaat sekä matkailijat voivat kokea 
Tuusulan luonnon, historian ja 
palvelut aivan uudella tavalla.

Verkkokauppa kasvaa matkailualalla

Matkailualan asiakkaat ovat jo pitkään 
hyödyntäneet nettiä matkailupalvelujen 
löytämiseksi. Koronapandemian myö-
tä kasvanut lähimatkailu on entisestään 
vauhdittanut tätä kehitystä. Tuusulanjär-
ven Matkailu ry on jo pitkään tuonut esille 
kunnan matkailutarjontaa suositulla visit-
tuusulanjarvi.fi-sivustollaan. Uuden kaup-
papaikan myötä nyt myös palvelujen osta-
minen on mahdollista.

– Olemme matkailuyhdistyksessä seu-
ranneet alan verkkokaupan kehittymistä. 
Majoitussektorilla verkko onkin jo yksi 
tärkeimmistä myyntikanavista. Oman 
verkkokaupan perustaminen, ylläpito, 
markkinointi ja kehittäminen vaativat 
kuitenkin paljon osaamista ja resursseja, 
mikä on tehnyt verkkomyynnistä pienem-
mille yrityksille haastavaa, avaa Tuusu-
lanjärven Matkailu ry:n toiminnanjohtaja 
Marjo Ranta-Irwin.

Tuusulan kunta on auttanut yhdistystä 
kauppapaikan perustamisessa. – Kokeilim-
me kesällä sähköpyörien vuokrauksessa 
uudenlaista verkkokauppa-alustaa, joka 
mahdollistaa myös yhteisen kauppapaikan 
perustamisen. Näimme alustassa potenti-
aalia Tuusulan lukuisille matkailuyrittä-
jille, jotka voisivat hyötyä kauppapaikan 
mahdollistamasta myyntikanavasta ja li-
sänäkyvyydestä, taustoittaa kunnan yri-
tysasiamies Toni Popovic.

Tutustu lähimatkailuun 
ja tapahtumiin 

www.visittuusulanjarvi.fi ja 
www.visittuusula.fi 

Varaa aktiviteetit 
verkossa: 

visittuusulanjarvi.johku.com 

Koe Tuusula uudella tavalla

Kauppapaikka on avoin kaikille ja liittymi-
nen on maksutonta. – Vaikka kauppapaik-
ka on vasta avattu, ovat matkailuyrittäjät 
löytäneet sen jo kohtalaisen hyvin, iloitsee 
Ranta-Irwin. Tällä hetkellä asiakkaat voi-
vat jo muun muassa majoittua puussa, va-
rata rekiajelun tai vuokrata rantasaunan.  
– Toivomme, että myös tuusulalaiset löy-
tävät kauppapaikan ja lähtevät rohkeasti 
kokeilemaan kotiseudun uusia matkailu-
palveluita. Lähimatkallakin voi päästä hy-
vin irti arjesta ja kokea aitoja elämyksiä, 
Ranta-Irwin jatkaa. 

– Matkailu- ja majoitusala oli yksi eni-
ten koronaviruspandemiasta kärsineistä 
toimialoista. Nyt on erinomainen mah-
dollisuus auttaa alaa toipumaan hyödyn-
tämällä yrittäjien palveluita, kannustaa 
Popovic. 

”Toivomme, että 
myös tuusulalaiset 

löytävät kauppapaikan  
ja lähtevät rohkeasti 

kokeilemaan kotiseudun 
uusia matkailupalveluita.”

Kuva: Antti Kallio TYÖ JA YRITTÄJYYS

https:// visittuusulanjarvi.fi
https:// visittuusulanjarvi.fi
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Työn hakemisen taidetta

Ohjaamme, autamme, sparraamme, 
etsimme ja selvitämme

Työllisyyspalveluiden toiminta eroaa jon-
kin verran TE-toimiston palveluista. Meil-
tä on mahdollisuus saada kokonaisval-
taisempaa ohjausta työnhakuun liittyen. 
Täydennämme TE-toimiston palveluja aut-
tamalla kuntalaisia työnhaussa tai uuden 
urapolun etsimisessä. Meille ovat terve-
tulleita kaikki yli 30-vuotiaat tuusulalai-
set. Ohjaamo Tuusula ottaa vastaan alle 
30-vuotiaat asiakkaat. 

Viime syksynä aloitimme infotilaisuu-
det, joissa esitellään toimintaamme. Nämä 
infot pidämme toistaiseksi turvallisesti 
Teamsin välityksellä. Seuraava info on 8.4. 
ja syksylle on tulossa kaksi tilaisuutta. Lin-
kin näihin löydät Tuusulan kunnan verkko- 
sivuilta ja Facebookista.

Yhteistyö alueen työnantajiin on tiivistä. 
Työnantajat saavat meiltä muun muassa 
neuvontaa liittyen työkokeiluihin, työllisy-
yshankkeisiin ja palkkauksiin haettavista 
lisätuista. Työllisyyspalvelut koordinoivat 
kunnan myöntämää kuntalisää sekä nuor-
ten kesätyöhön myönnettäviä kesätyöse-
teleitä, sekä tarvittaessa yhteensovittavat 
tuettua työ- ja työkokeilupaikkaa etsiviä 
työnhakijoita ja tekemättömiä työtehtäviä.

ForeAmmatti PLUS

Tuusulan Ohjaamo- ja Työllisyyspalve-
lut tarjoavat yhteistyössä tuusulalaisille 
maksutta tunnukset ForeAmmatti PLUS 
-palveluun. Se on uudenlainen digitaalinen 
työväline, jossa voit tehdä itsearvion työ- 
ja toimintakyvystäsi sekä kartoittaa omaa 
osaamistasi. Palvelun tarkoitus on tukea 
itsenäistä työnhakua ja työelämäosallisuu-
den rakentamista. Tavoitteena on edistää 
työllistymisvalmiuksien omaehtoista tun-
nistamista.
Työmarkkinatilanteen muuttuessa esi-
merkiksi lomautuksen, irtisanomisen tai 
muun yllättävän tilanteen myötä, voit kar-
toittaa tilannettasi ForeAmmatissa. Lisäk-
si nuorten kohdalla palvelusta saa vink-
kejä ja vahvistusta oman koulutusalan tai 
itselle sopivan ammatin valinnassa. Työl-
lisyyspalvelut ja Tuusula Ohjaamo auttavat 
palvelun käyttöönotossa ja käytössä.

Toimiva tiimimme 

Tuusulan työllisyyspalveluissa työskente-
levät työllisyysohjaajat Sari, Timo ja Hei-
di, tiiminvetäjä Laura sekä toimistosih-
teerimme. Tiimimme on innovatiivinen ja 
motivoitunut. Teemme paljon yhteistyötä 
monien eri tahojen kanssa, kuten kunnan 
omat toimintayksiköt, Keusote sekä naa-
purikuntien työllisyyspalvelut. 

Meillä on hyvä yhteishenki, joustava 
tekemisen meininki sekä samanlainen nä-
kemys työn tärkeydestä. Toivomme tämän 
välittyvän myös sinulle. 
 

Teksti: Heidi Vettenranta
Kuva: Sari Tsokkinen

Ohjaamo Tuusulan 
yhteystiedot löydät

lehden takakannesta!

Kuullessasi puhuttavan työnhausta tai muista työllistymiseen liittyvistä  
asioista, mieleesi tulee varmasti TE-toimiston eli tuttavallisemmin  
työkkärin palvelut. Työnhaussa kuntalaisia palvelee TE-toimiston  
lisäksi Tuusulan työllisyyspalvelut. Työllisyyspalvelut ovat osa  
kunnan maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden tulosyksikköä.

MAKSUTON PALVELUMME, 
TOIVEITASI KUUNNELLEN:
• Yksilöllinen toimintasuunnitelma

• Työnhakuvalmennus

• Työ- ja työkokeilupaikkojen etsimi-
nen. 

• Työllistymistä edistäviin korttikou-
lutuksiin ohjaaminen, yleisimpiä 
näistä ovat hygieniapassi ja työtur-
vallisuuskortti. 

• Opastamme tarvittaessa myös 
muihin tarpeisiin sopiviin palvelui-
hin.

• Kerromme taloudellisista etuuksis-
ta ja autamme niiden hakemisessa, 
esimerkiksi Kelan tai ammattiliiton 
päivärahahakemus.

• Käymme kanssasi yhdessä läpi 
opiskeluvaihtoehtoja ja hakemista 
opintoihin.

• Opastamme sosiaalisen median 
käyttöä työnhaussa. 

• Saat apua myös CV:n ja video-CV:n 
tekemiseen, videohaastatteluun, 
työnhakuun ja hakemusten kirjoit-
tamiseen.

FOREAMMATTI PLUS
• Tarjoaa ajanmukaista, kattavaa 

tietoa ammateista, koulutuksista ja 
avoimista työpaikoista.

• Auttaa muodostamaan käsityksen 
omasta työmarkkinatilanteestasi 
sekä hahmottamaan tulevaisuu-
teen vaikuttavia valintojasi.

• Kerää tietoa työllisyydestä ja 
työpaikkojen sekä koulutusalojen 
näkymistä nyt ja tulevaisuudessa.

• Auttaa löytämään työpaikkoja, joi-
hin oma osaamisesi riittää ja missä 
niitä on tarjolla.

ForeAmmatti PLUS -tunnukset saat 
käyttöösi klikkaamalla osoitteeseen 
www.tuusula.fi/foreammattiplus ja 
noudattamalla annettuja ohjeita. 

OTA YHTEYTTÄ:
Kievarinkaari 4 D
04300 Tuusula
(kerrostalon alakerran päädyssä)
Työllisyysohjaaja 
Sari Korhonen puh. 040 314 3046
Työllisyysohjaaja 
Timo Westman puh. 040 314 3045 
Työllisyysohjaaja 
Heidi Vettenranta puh. 040 314 4583
Maahanmuutto- ja 
työllisyysasioiden päällikkö 
Laura Smolander puh. 040 314 3050

Sähköpostit:  
etunimi.sukunimi@tuusula.fi
tyollisyyspalvelut@tuusula.fi

Koronatilanteen takia olemme toistai-
seksi avoinna ajanvarauksella, turva-
välit ja hygieniakäytännöt huomioiden. 
Ollaan yhteydessä ja sovitaan aika ta-
paamiseen kasvokkain tai etänä. Kas-
vomaskin saat meiltä.

Seuraa meitä:
Facebook: Tuusulan työllisyyspalvelut
Instagram: tuusulantyollisyyspalvelut
YouTube: Tuusulan työllisyyspalvelut
Tervetuloa meille!

Työn hakemisen taidetta.
Kuva: Shuttestock.com
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Koronavirusrokotukset Tuusulassa
Tuusulassa rokotetaan tällä hetkellä 80-vuotiaita ja tätä vanhempia 
sekä 16–69-vuotiaita riskiryhmään 1 kuuluvia. 70-vuotiaiden ja tätä 
vanhempien rokotusten aloittamista valmistellaan parhaillaan. Yli 
80-vuotiaiden omaishoitajat ja muut samassa taloudessa asuvat 
yli 70-vuotiaat henkilöt saavat halutessaan rokotteen samaan 
aikaan kuin rokotusvuorossa oleva henkilö. (Tilanne 16.3.2021.)

Rokotteiden saatavuudessa  
on ollut ongelmia

Koronavirusrokotteiden saatavuudessa on 
ollut haasteita Keski-Uudenmaan sote -kun-
tayhtymän (Keusote) alueella. Keusote vas-
taa tuusulalaisten sosiaali- ja terveyspalve-
luiden järjestämisestä. 

Syyt saatavuusongelmiin ovat olleet 
Keusotesta riippumattomia. Rokotteiden 
jakelusta Uudellamaalla vastaa HUS-Ap-
teekki. Tällä hetkellä jaossa olevat rokot-
teet ovat Biontech-Pfizer-, Astra-Zeneca- ja 
Moderna-rokotteet. Eri rokotteet ovat käy-
tettävissä eri ikäryhmille, ja ikääntyneem-
mille tarkoitettujen rokotteiden saatavuu-
dessa on ollut erityisiä ongelmia.

Eri rokotteet sopivat eri ikäryhmille

Astra-Zenecan kohderyhmä on ollut 
18–69-vuotiaat, mutta Kansallinen roko-
tusasiantuntijaryhmä (KRAR) on 10.3.2021 
päättänyt uuteen tutkimustietoon vedo-
ten laajentaa rokotteen käyttöä 70 vuotta 
täyttäneille. Käytännön syistä rokotuksen 
käyttöönotto ikääntyneille ei tule kuiten-
kaan toteutumaan välittömästi. 

Modernan ja Biontec-Pfizerin rokotteet 
ovat edelleen ensisijaisia ikäihmisille käy-
tettäviä rokotteita. Yli 70-vuotiaille suun-
natun Moderna-rokotteen saatavuudessa 
on haasteita, ja rokotetta saadaan tällä het-
kellä Suomeen vain vähäisiä määriä. Bion-
tech-Pfizerin ja Astra-Zenecan rokotetta 
on hieman paremmin saatavilla.

Keusote työskentelee  
kuntakohtaisten erojen tasoittamiseksi

Uudenmaan alueella rokotustilanne ei ole 
yhdenvertainen. Eri rokotteita ei ole toimi-
tettu kunnille samassa suhteessa. Keusote 
tekee jatkuvaa työtä sen eteen, että roko-
tekattavuus yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä 
saadaan samalle tasolle pääkaupunkiseu-
dun kanssa. HUS-Apteekki on luvannut to-
teuttaa Keusoten rokotustoimitukset siten, 
että viikkoon 15 mennessä ikäihmisten ro-
kotusten kattavuus on samaa tasoa kuin 
pääkaupunkiseudulla.

Keusoten alueella on 16.3.2021 mennessä 
saanut rokotteen 15 100 henkilöä. Rokottei-
den saaneiden osuus on Hyvinkäällä 10,7 %,  
Mäntsälässä 9,4 %, Pornaisissa 11,2 %,  
Järvenpäässä 9,1 %, Nurmijärvellä 9,5 % ja 
Tuusulassa 8,1 %. Yli 80-vuotiaista rokot-
teen on saanut 61 %, 70–79-vuotiaista 17 % 
ja 65–69-vuotiaista 17 %. Ajantasaista  roko-
tustilannetta  voi seurata Keusoten verkko-
sivujen seurannasta osoitteessa 
www.keusote.fi/koronavirus/ 
koronaviruslukuina.

Rokotukset hoidetaan valtioneuvoston 
määräämässä järjestyksessä

Koronarokotukset hoidetaan valtioneuvos-
ton määräämässä rokotusjärjestyksessä. 
Rokotusjärjestykseen vaikuttaa myös kul-
loinkin saatavilla oleva rokote. Rokotusai-
koja annetaan sitä mukaa, kun rokotteita 
saadaan lisää. 

Rokotusaikoja annetaan oheisen korona- 
rokotussuunnitelman mukaisesti (taulukko  
päivitetty 11.3.2021 seuraavalla sivulla). 

Ajantasainen koronarokotus-
suunnitelma löytyy verkkosivuilta 
osoitteesta www.keski-uudenmaan-
sote.fi/koronavirus/koronarokotukset. 

Ajanvaraus
Sähköisesti osoitteessa 

koronarokotusaika.fi
Puhelimitse 

numerossa, 019 226 0665, 
ma-pe 8–16

»»

https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronaviruslukuina
https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronaviruslukuina
https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/
https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/
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Rokotusaikoja voi varata  
verkossa tai puhelimitse

Rokotusaikoja voi varata verkosta www.ko-
ronarokotusaika.fi tai puhelimitse Keus-
oten koronarokotuspuhelimesta, 019 226 
0665 (arkisin klo 8–16). Kaikkiin jätettyihin 
takaisinsoittopyyntöihin vastataan, mutta 
yhteydenotossa kannattaa varautua jopa 
viikon odotusaikaan.

Kaikki numeroon tulleet takaisinsoit-
tosoittopyynnöt ja soittajan ikätieto kir-
jataan ja jätetään odottamaan puhelin-
järjestelmään hetkeä, jolloin rokotukset 
kyseiselle ikäryhmälle käynnistyvät. Yh-
teystietonsa jättäneisiin otetaan yhteyttä, 
kun rokoteaikoja voidaan antaa. 

Koronarokotussuunnitelma 8.2. alken 
Taulukko päivitetty 11.3.21 

Rokotusryhmät Arvioitu rokotusten 
käynnistyminen

Ajanvaraus

Koronapotilaita hoitava sote-henkilöstö Valmis Kutsuttu

Sairaankuljetus Valmis Kutsuttu

Koronanäytteenottajat Valmis Kutsuttu

Ikääntyneiden asumispalveluyksiköiden työntekijät Valmis Kutsuttu

Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Valmis Kutsuttu

Muu sote-henkilöstö (aikataulu ja järjestys 
tarkentuu THLn ohjeen mukaisesti)

ilmoitetaan myöhemmin* Kutsutaan

Ikääntyneiden rokotukset

Ikääntyneiden asumispalveluyksiköiden asukkaat Valmis Kutsuttu

80 vuotta täyttäneet omaishoidettavat, ja heidän iäkkäät 
65 vuotta täyttäneet omaishoitajat

Valmis Kutsuttu

85 vuotta täyttäneet, sisältää riskiryhmät Rokotukset aloitettu vko 5 »» Kutsutaan

Kotihoidon, omaishoidon ja perhehoidon ikääntyneet 
asiakkaat

Rokotukset aloitettu vko 7 »» Kotihoidon henkilöstö huolehtii rokotuksista

80–84-vuotiaat, heidän omaishoitajansa  
ja samassa kotitaloudessa asuvat yli 70 -vuotiaat

Rokotukset aloitettu vko 9 »» Ajanvarauksella (puhelimitse, sähköisesti)

75–79-vuotiaat, sisältää riskiryhmät vko 13 »» Ajanvaraus aukeaa viikolla 12.

70–74-vuotiaat, sisältää riskiryhmät vko 15 »» Ajanvaraus aukeaa viikolla 14.

Riskiryhmät
Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus (ryhmä 1)

18–69-vuotiaat (synt. 1952–2003) Rokotukset aloitettu vko 7 »» Ajanvarauksella (puhelimitse, sähköisesti)

Vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus (ryhmä 2)

Alle 70-vuotiaat »» Arvioitu aloitus vko 14* Ei vielä ajanvarausta

Muut väestö

Muu väestö Arvioitu aloitus toukokuu* Ei vielä ajanvarausta

* varmistuu rokotteiden saatavuuden mukaan

Rokotuspisteet Keusoten alueella

Rokotuksia annetaan ainoastaan kutsuttuna tai ajanvarauksella. Keusoten jäsenkuntien 
sosiaali- ja terveysasemilla. Tarkempi rokotuspiste ilmoitetaan rokotuskutsun 
tai ajanvarauksen yhteydessä. 

• Hyvinkään sairaala, H-sairaala, Sairaalankatu 1, Hyvinkää
• Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUST, Lääkärinkuja 1, Järvenpää
• Mäntsälän terveysasema, Kivistöntie 14, Mäntsälä
• Kirkonkylän terveysasema, Sairaalantie 2, Nurmijärvi
• Klaukkalan terveysasema, Vaskomäentie 2, Klaukkala
• Rajamäen terveysasema, Kievarintie 2, Rajamäki
• Pornaisten terveysasema, Latiskantie 3, Pornainen
• Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, Hyryläntie 13, Tuusula
• Kellokosken sosiaali- ja terveysasema, Kuntotaival 2, Kellokoski
• Jokelan sosiaali- ja terveysasema, Opintie 1, Jokela

Pyydämme lähiomaisia huolehtimaan, että ikäihmiset pääsevät rokotuspisteille 
turvallisesti. Kun saavut terveysasemalle, käytäthän kasvomaskia ja käsidesiä 
tartuntariskin mahdollisuuden pienentämiseksi ja huolehdit turvavälien
noudattamisesta.

Ajanvaraus
Sähköisesti osoitteessa 

koronarokotusaika.fi
Puhelimitse 

numerossa, 019 226 0665, 
ma-pe 8–16

https://www.koronarokotusaika.fi
https://www.koronarokotusaika.fi
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Tuusulan kunnan palvelut
Tietoa koronavirusepidemian aikaisista palveluista Tuusulassa on 
koottu Palvelut koronavirusepidemian aikana -verkkosivulle 
osoitteeseen www.tuusula.fi/koronavirus. 

Tietoa kunnan palveluista saa myös asiakaspalvelu 
TuusInfosta ja ikäihmisten palvelunumerosta:

Asiakaspalvelu TuusInfo
Puhelin 09 8718 3070
Sähköposti tuusinfo@tuusula.fi
Osoite: Tuusulan pääkirjaston rakennus  
(Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula)

TuusInfo palvelee toistaiseksi voimassa  
olevin supistetuin aukioloajoin
maanantaista torstaihin klo 8–15 ja perjantaisin klo 8–12. 

Ikäihmisten palvelunumero 
Puhelin: 040 314 3160
Ikäihmisten palvelunumero palvelee  
arkisin klo 9–16 ja lauantaisin klo 9–14. 
 

Tietoa  
koronavirusepidemian 
aikaisista palveluista 

 Tuusulassa:

www.tuusula.fi/ 
koronavirus

Asioi ja kannata  
Tuusulan yrittäjiä!

Toimitaan yhdessä
vastuullisesti.

Muut palvelut
•  Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) huolehtii  

Tuusulan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja  
antaa neuvontaa ja tukea asiakasohjauksen ja  
sosiaalipalveluiden puhelinpalvelussa asiakasryhmittäin  
maanantaista torstaihin klo 8–15 ja perjantaisin klo 8–13. 
- Lapsiperheet ja nuoret, 019 226 0401 
- Työikäiset, 019 226 0402 
- Ikäihmiset, 019 226 0403 
- Vammaispalvelut, arkisin 9–14, 019 226 0433

Tutustu Keusoten palveluihin osoitteessa 
www.keski-uudenmaansote.fi.

•  Oikeusaputoimistot tarjoavat talous- ja velkaneuvontaa.  
Talous- ja velkaneuvonta palvelee arkisin klo 8–16.15.  
Voit kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen  
kotipaikkakunnasta riippumatta. Vastaanotto ajanvarauksella.
- Keski-Uudenmaan talous- ja velkaneuvonta, Hyvinkää,  

osoite: Urakankatu 1 B, 2. krs, 05900 Hyvinkää,  
puhelin: 029 566 0233,  
sähköposti: keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi 

- Keski-Uudenmaan talous- ja velkaneuvonta, Järvenpää,  
osoite Sibeliuksenkatu 15 B, 04400 Järvenpää,  
puhelin: 029 566 0198,  
sähköposti: keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi 

•  Voit saada perustoimeentulotukea, jos omat tai perheesi  
tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin  
menoihin. Ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseen löytyvät 
Kelan verkkosivuilta osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki.

Yhdessä tekemisen taidetta.

Toimitaan yhdessä.
Tervetuloa!

Desinfioithan kätesi. Pidäthän etäisyyttä.

Tulethan vain  
terveenä.

Suosimme kasvo-
maskin käyttöä.

2 m

Lasten ja nuorten 
puistoruokailu kesäksi 

2021 on valmisteilla. 

Seuraa kunnan 
viestintää.

https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=9337
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=9337
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=9337
https://www.keski-uudenmaansote.fi/
https://www.kela.fi/toimeentulotuki


Ohjaamo Tuusula 
on moneksi

Tuusulan kunnan keskitetty Asiakaspalvelu 
TuusInfo palvelee kuntalaisia, matkailijoita, 
yrityksiä ja yhteisöjä sekä kunnan työnte-
kijöitä. Asiakaspalvelupisteestä saa palve-
lua esimerkiksi HSL-asioihin ja -lippuihin 
liittyen sekä neuvontaa kunnan palveluihin 
liittyen. TuusInfo huolehtii myös 
#fiksaatuusulaa-palvelusta.

Yhteystiedot
Osoite: Tuusulan pääkirjaston rakennus
(Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula)
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puhelinnumero: 09 8718 3070

Asiakaspalvelu TuusInfo

Leikkaa talteen!

Kuva: Antti Kallio

Aukioloajat*
Maanantai-torstai klo 8.00–15.00
Perjantai klo 8.00–12.00
*Toistaiseksi voimassa olevat 
supistetut aukioloajat

TuusInfosta saa lisätietoja yhteisöille ja 
asukkaille tarkoitetuista kokoontumistiloista 
ja niiden varauskäytännöistä. 

Etsitkö jonkin muun palvelumme puhelin- 
numeroa? Soita Tuusulan kunnan puhelin- 
vaihteeseen 09 87181, josta sinut ohjataan  
etsimäsi palvelun numeroon.

Tukenasi  
Ohjaamo Tuusula ja alueellinen nuorisotyö

Kaikkien alle 30-vuotiaiden 
tukena Ohjaamo Tuusula
Voit aina olla yhteydessä Ohjaamo Tuusulaan 
mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä, liittyipä 
asia sitten urasuunnitteluun, työllistymiseen, 
hyvinvointiin, talouden hallintaan tai vaikkapa 
sosiaalisiin suhteisiin. Olet tervetullut Ohjaamoon 
omana itsenäsi; yksin, vanhempien tai kaverin 
kanssa, ajanvarauksella tai ilman. 

Ohjaamo Tuusulan ovet ovat auki, tarkemmat 
yhteystiedot löydät osoitteesta: 
www.tuusula.fi/ohjaamo
ja p. 040 314 2221

Ole meihin yhteydessä,  
niin etsitään ratkaisuja!

Alueellisen nuorisotyön  
löydät nyt verkosta
Tuusulan alueellinen nuorisotyö järjestää 
nuorille toimintaa koronarajoitusten ja 
-suositusten mahdollisuuksien mukaisesti. 
Lue lisää osoitteesta: 
www.tuusula.fi/nuoret

Discord-verkkonuorisotila on auki joka 
päivä sunnuntaista torstaihin klo 15–21  
ja perjantaista lauantaihin klo 16–22. 
Liity mukaan discord.gg/s82gCye

https://www.tuusula.fi/ohjaamo
https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8104
https://discord.com/invite/s82gCye
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