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§9
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 10
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Kullervo Mäkinen ja Annette Nieminen.
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§ 11
Ikäihmisten neuvoston toiminta 2019, toimintasuunnitelma
TUUDno-2019-36
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto käynnisti vuoden 2019 toiminnan suunnittelun tammikuun
kokouksessa. Tuolloin sovittiin, että neuvoston jäsenet pohtivat asiaa tahoillaan ja
asiaan palataan helmikuun kokouksessa
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto päättää
-laatia toimintasuunnitelman vuodelle 2019
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Vammaisneuvosto, § 4,09.01.2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 6,22.01.2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 13,12.02.2019
Ikäihmisten neuvosto, § 12, 25.02.2019
§ 12
Hyvinvointikertomus 2017 - 2018 ja -suunnitelma 2019 - 2021, laadinnan eteneminen,
ikäihmisten neuvosto
TUUDno-2019-39
Vammaisneuvosto, 09.01.2019, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia
ja kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut
terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän
lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi
hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin
olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin
liittyvät toimenpiteet.
Tuusulan viimeisin laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017
ja se hyväksyttiin valtuustossa 8.5.2017. Käynnissä olevalle valtuustokaudelle ei vielä
ole laadittu hyvinvointisuunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus
tehdä osallistavassa prosessissa ja työ käynnistetään tammikuussa 2019 laatimalla
hyvinvointikertomus vuosista 2017- 2018.
Kehittämispäällikkö Heidi Hagman esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Vammaisneuvosto päättää
käydä läpi ja keskustella hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinnan
tavasta ja aikataulusta sekä vammaisneuvoston osallistumisesta työhön.
Päätös
Vammaisneuvosto päätti keskustelun jälkeen
osallistua hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadintaan kevään 2019
aikana lautakunnan kokouksissa ja mahdollisissa muissa tilaisuuksissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 22.01.2019, § 6
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Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä
sekä niiden edistämisestä. Se on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Sen laadintaprosessi
tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista. Hyvinvointikertomus auttaa
tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kokoaa yhteen eri tietolähteistä saatavaa
monialaista tietoa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin yhteydessä
olevista tekijöistä. Lisäksi kertomus kokoaa tietoa kunnan toimenpiteistä, joilla
kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä on tuettu.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Työn
alkuvaiheessa on tarpeen kartoittaa kunnan hyvinvointipolitiikan sen hetkinen tilanne:
tavoitteet, painoalueet ja toimenpiteet. Lisäksi koostetaan voimassa olevat
hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, jotka ohjaavat
kunnan toimintaa. Näin tunnistetaan myös ne alueet, joihin ei ole kiinnitetty riittävästi
huomiota.
Hyvinvointikertomuksen tarkoitus on myös tuottaa seurantatietoa ohjelmien ja
tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan
onnistumisesta. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on johtamisen työväline. Se
toimii strategiatyön sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä.
Hyvinvointikertomuksen valmistelu on eri toimijoiden yhteinen hyvinvointiasioiden
oppimisprosessi.
Hyvinvointikertomus auttaa monin tavoin päättäjää
• tarjoamalla perusteluja päätöksille
• auttamalla priorisoimaan toimintaa
• tukemalla toiminnan arviointia
• varmistamalla toiminnan resurssit
Laki hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön taustalla
Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326
/2010, § 12) velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi
valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.
Tulevassa, vielä hyväksymättömässä, laissa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä (1.9.2016 8§) maakunnan on valmisteltava omalta osaltaan
valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus väestön hyvinvoinnista,
terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Kertomus laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa
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Tuusulan edellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
Tuusulan viimeisin hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2013.
Edellinen laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017 ja se
hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2017.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021
Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kerran
valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana
kuntasuunnittelua. Käynnissä olevalle valtuustokaudelle ei vielä ole laadittu
hyvinvointisunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus tehdä
osallistavassa prosessissa ja työ käynnistetään tammikuussa 2019 laatimalla
hyvinvointikertomus vuosista 2017-2018. Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman on
määrä valmistua kevään 2019 aikana siten, että se viedään valtuuston päätettäväksi
toukokuussa.
THL on valmistellut suosituksen sekä kunnan että maakunnan
hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöstä. Listaus liitteenä.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus johtopäätöksineen
• kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta
• väestön terveydestä ja hyvinvoinnista
• väestöryhmittäisistä hyvinvointi- ja terveyseroista
• terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista
• palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin
• ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista sekä
• tavoitteista ja toimenpiteistä.
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä
valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
käynnistää hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan ja käydä
lähetekeskustelun sen laadinnan pohjaksi
että, tarkennettu suunnitelma laadinnan tavasta, aikataulusta sekä eri tahojen
osallistumisesta työhön käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
käynnistää hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan ja kävi
lähetekeskustelun sen laadinnan pohjaksi
että, tarkennettu suunnitelma laadinnan tavasta, aikataulusta sekä eri tahojen
osallistumisesta työhön käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 12.02.2019, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulassa laaditaan kevään 2019 aikana hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2018
sekä hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2021.
Kertomuksessa ja -suunnitelmassa on tarkoitus tarkastella tuusulalaista hyvinvointia
seuraavista näkökulmista:
Tuusulalaisten yhdenvertaisuus, identiteetti ja elämänlaatu
Tuusulalainen elämäntapa, esteettömyys ja osallisuus
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
Ympäristö, (julkinen)liikenne ja turvallisuus
Ravitsemus
Kulttuuri ja sivistys
Liikunta ja fyysinen aktiivisuus
Kertomuksessa ja -suunnitelmassa on tarkoitus tehdä myös
kohderyhmittäistä tarkastelua:
Lapset ja nuoret
Aikuiset/Työikäiset
Ikäihmiset
Vammaiset
Maahanmuuttajat ja kotoutujat
Tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä kuvaavien indikaattoreiden perustan
muodostavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoama indikaattoripatteristo.
Näiden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman minimitietosisällön muodostavien
indikaattoreiden rinnalle nostetaan indikaattoreita, jotka kuvaavat tuusulalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden erityispiirteitä.
Kunnan johtoryhmä on nimennyt hyvinvointiryhmän koordinoimaan ja laatimaan
hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa:
Kuntatoimialan kehittämispäällikkö (puheenjohtaja)
Osallisuuskoordinaattori (sihteeri)
Toimialueiden kehittämispäälliköt (linkki toimialueiden johtoryhmiin)
Järjestöjen edustaja (Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto)
Lautakunnan puheenjohtaja
Keusoten edustaja
Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaan osallistuu työryhmiä ja
viranhaltijoita eri organisaatiotasoilla. Hyvinvointiryhmän "alatyöryhmiä" ei vielä ole
nimetty. Ne tullaan nimeämään Hyvinvointiryhmän ensimmäisen kokouksen jälkeen
kunnan johtoryhmässä.
Tavoitteena on, että hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistuu huhtikuun alussa,
jotta se etenee valtuuston hyväksyttäväksi toukokuussa tilinpäätöksen aikataulussa.
Toukokuussa käynnistyy alueellisen hyvinvointikeromuksen ja -suunnitelman laadinta
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Keusoten ja kuntien yhteistyönä. Hyvinvointiryhmän ja sen alatyöryhmien nimeämisen
viivästymisen takia laadinnan tavoiteaikataulu näyttäytyy haastavana. Aikataulua
tullaan tarkastelemaan hyvinvointiryhmän ensimmäisessä kokouksessa 18.2.
Laadinnan aikataulu (alustava):
22.1. HYTE-lautakunta: Lähtölaukaus: aikataulu ja valtuustokauden tavoitteet,
lähetekeskustelu prioriteeteille
29.1. -> 5.2. Kunnan johtoryhmä: hyvinvointiryhmän nimeäminen
12.2. HYTE-lautakunta: Tarkempi suunnitelma työn etenemisestä, kertomuksen ja
suunnitelman rakenne ja indikaattorit
13.2. Vammaisneuvoston kokous
18.2. Hyvinvointiryhmän kokous
25.2. Ikäihmisten neuvoston kokous
26.2. Hyvinvointiryhmän alatyöryhmien nimeäminen kunnan johtoryhmässä
12.3. Hyvinvointiryhmän kokous
12.3. HYTE-lautakunta: Indikaattoritarkastelu jatkuu, tavoitteiden luonnostelua
13.3. Vammaisneuvoston kokous
25.3. Ikäihmisten neuvoston kokous
26.3. Hyvinvointiryhmän kokous
27.3. Lapsi- ja perheasiainneuvoston kokous
29.3. Hyvinvointiseminaari – yhteistä työskentelyä muiden lautakuntien kanssa
1.4. Hyvinvointiryhmän kokous
3.4. HYTE-lautakunta: Kertomus ja suunnitelma valmistuvat -> lautakunnat -> KH ->
Valtuusto (toukokuu)
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
merkitä tiedokseen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan
tilannekatsauksen.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
keskustelun jälkeen merkitä tiedokseen hyvinvointikertomuksen ja -
suunnitelman laadinnan tilannekatsauksen.

Ikäihmisten neuvosto, 25.02.2019, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
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Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Tuusulassa laaditaan kevään 2019 aikana hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2018
sekä hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2021.
Kertomuksessa ja -suunnitelmassa on tarkoitus tarkastella tuusulalaista hyvinvointia
seuraavista näkökulmista:
Tuusulalaisten yhdenvertaisuus, identiteetti ja elämänlaatu
Tuusulalainen elämäntapa, esteettömyys ja osallisuus
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
Ympäristö, (julkinen)liikenne ja turvallisuus
Ravitsemus
Kulttuuri ja sivistys
Liikunta ja fyysinen aktiivisuus
Kertomuksessa ja -suunnitelmassa on tarkoitus tehdä myös
kohderyhmittäistä tarkastelua:
Lapset ja nuoret
Aikuiset/Työikäiset
Ikäihmiset
Vammaiset
Maahanmuuttajat ja kotoutujat
Tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä kuvaavien indikaattoreiden perustan
muodostavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoama indikaattoripatteristo.
Näiden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman minimitietosisällön muodostavien
indikaattoreiden rinnalle nostetaan indikaattoreita, jotka kuvaavat tuusulalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden erityispiirteitä.
Kunnan johtoryhmä on nimennyt hyvinvointiryhmän koordinoimaan ja laatimaan
hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa:
Kuntatoimialan kehittämispäällikkö (puheenjohtaja)
Osallisuuskoordinaattori (sihteeri)
Toimialueiden kehittämispäälliköt (linkki toimialueiden johtoryhmiin)
Järjestöjen edustaja (Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto)
HYTE-lautakunnan puheenjohtaja
Keusoten edustaja
Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaan osallistuu työryhmiä ja
viranhaltijoita eri organisaatiotasoilla. Hyvinvointiryhmän "alatyöryhmiä" ei vielä ole
nimetty. Ne tullaan nimeämään Hyvinvointiryhmän ensimmäisen kokouksen jälkeen
kunnan johtoryhmässä.
Tavoitteena on, että hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistuu huhtikuun alussa,
jotta se etenee valtuuston hyväksyttäväksi toukokuussa tilinpäätöksen aikataulussa.
Toukokuussa käynnistyy alueellisen hyvinvointikeromuksen ja -suunnitelman laadinta
Keusoten ja kuntien yhteistyönä. Hyvinvointiryhmän ja sen alatyöryhmien nimeämisen
viivästymisen takia laadinnan tavoiteaikataulu näyttäytyy haastavana. Aikataulua
täsmennettiin hyvinvointiryhmän ensimmäisessä kokouksessa 18.2.
Laadinnan aikataulu (alustava):
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22.1. HYTE-lautakunta: Lähtölaukaus: aikataulu ja valtuustokauden tavoitteet,
lähetekeskustelu prioriteeteille
29.1. -> 5.2. Kunnan johtoryhmä: hyvinvointiryhmän nimeäminen
12.2. HYTE-lautakunta: Tarkempi suunnitelma työn etenemisestä, kertomuksen ja
suunnitelman rakenne ja indikaattorit
13.2. Vammaisneuvoston kokous
18.2. Hyvinvointiryhmän kokous
25.2. Ikäihmisten neuvoston kokous
26.2. Hyvinvointiryhmän alatyöryhmien nimeäminen kunnan johtoryhmässä
12.3. Hyvinvointiryhmän kokous
12.3. HYTE-lautakunta: Indikaattoritarkastelu jatkuu, tavoitteiden luonnostelua
13.3. Vammaisneuvoston kokous
25.3. Ikäihmisten neuvoston kokous
26.3. Hyvinvointiryhmän kokous
27.3. Lapsi- ja perheasiainneuvoston kokous
29.3. Hyvinvointiseminaari – yhteistä työskentelyä muiden lautakuntien kanssa
1.4. Hyvinvointiryhmän kokous
3.4. HYTE-lautakunta: Kertomus ja suunnitelma valmistuvat -> lautakunnat -> KH ->
Valtuusto (toukokuu)
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto päättää
merkitä tiedokseen valmistelun etenemisen
merkitä tiedokseen THLn julkaiseman hyvinvointikertomuksen
minimitietosisällön.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 3,22.01.2019
Ikäihmisten neuvosto, § 13, 25.02.2019
§ 13
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat ja
muut tahot 2019, ikäihmisten neuvoston edustaja
TUUDno-2019-101
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 22.01.2019, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hallintosäännön 113 § mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen
kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus pormestarilla, kunnanhallituksen
varapuheenjohtajilla apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten
kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen
valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Nuorisovaltuusto
voi nimetä lautakuntien kokouksiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien
erikseen rajaamissa asioissa.
Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta
yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän
keskustelun päättymiseen asti.
Hallintosäännön 120§ mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
esittelijänä toimii kansliapäällikkö tai määräämänsä viranhaltija. Kansliapäällikön
päätöksellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sihteeriksi on
määrätty kuntatoimialan kehittämispäällikkö.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sihteerinä toimii
osallisuuskoordinaattori. Hallintopalvelusihteeri toimii lautakunnan sihteerinä, kunnes
osallisuuskoordinaattori aloittaa tehtävässään.
Kunnan uuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallin valmistelussa on noussut
esiin tarve vahvistaa neuvostojen ja lautakuntien yhteistyötä. Neuvostojen sekä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan yhteistyön rakentamiseksi ja
tiedonkulun parantamiseksi esitetään, että jokaisesta neuvostosta nimetään yksi
edustaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
että, viranhaltijoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijän lisäksi sihteeri

Tuusulan kunta
Ikäihmisten neuvosto

---

Kokouskutsu
22.02.2019

14 (34)

pyytää nuorisovaltuustoa, vammaisneuvostoa, ikäihmisten neuvostoa sekä lapsi-
ja perheasiainneuvostoa valitsemaan jäsenistään edustajan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin lautakunnan toimiajaksi
että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin
asiakohtaisia asiantuntijoita.

Esittelijä muutti päätösehdotuksen 3. kohtaa seuraavaksi:
että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin
asiakohtaisia asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia.
Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti
että, viranhaltijoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijän lisäksi sihteeri
pyytää nuorisovaltuustoa, vammaisneuvostoa, ikäihmisten neuvostoa sekä lapsi-
ja perheasiainneuvostoa valitsemaan jäsenistään edustajan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin lautakunnan toimiajaksi
että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin
asiakohtaisia asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia.

Ikäihmisten neuvosto, 25.02.2019, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokouksessaan 22.1. päättäyt
kutsua vaikuttamistoimielinten edustajat lautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja
puheoikeudella. Ikäihmisten neuvoston tulisi nimetä keskuudestaan edustaja ja
varaedustaja lautakunnan kokouksiin ihäihmisten neuvoston kuluvalle
toimintakaudelle.

Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto päättää
nimetä edustajan ja tälle varaedustajan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakuntaan.
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Kuntakehityslautakunta, § 109,10.10.2018
Kunnanhallitus, § 345,15.10.2018
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 118,20.11.2018
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 82,22.11.2018
Kuntakehityslautakunta, § 14,23.01.2019
Ikäihmisten neuvosto, § 14, 25.02.2019
§ 14
Högberginhaara 10, asemakaavan laatimishakemus / asemakaavan muutoshakemus,
ikäihmisten neuvoston lausunto
TUUDno-2018-1327
Kuntakehityslautakunta, 10.10.2018, § 109
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Puputti
petteri.puputti@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Kaava- ja kaavamuutoshakemusten käsittely
Jos maanomistaja tekee aloitteen kaavan muuttamisesta tai laatimisesta ja alueen
kaavoittaminen koskee maanomistajan etua, oikeutta ja velvollisuutta sillä tavoin
välittömästi, on hänellä oikeus saada kunnan viranomaisen ratkaisu aloitteeseensa.
Asemakaavoja koskevat hakemukset käsitellään kuntakehityslautakunnassa ja
kunnanhallituksessa. Mikäli hakemuksesta tehdään myönteinen päätös, laaditaan
hakijan ja kunnan välille kaavoituksen käynnistämissopimus kun hanke on todettu I-
prioriteetin hankkeeksi eli ns. kärkihankkeeksi. Käynnistämissopimuksen
hyväksymisen jälkeen kaavahanke käynnistyy.
Mikäli kuntakehityslautakunta ja kunnanhallitus tekevät kielteisen päätöksen
kaavamuutoshankkeeseen, hakija voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka
käsittelee kunnanhallitus. Tästä kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen
käsittelypäätöksestä voi valittaa - maanomistajan aloitteeseen annettu kunnan
viranomaisen ratkaisu kaavan muuttamisesta tai laatimisesta on valituskelpoinen ja
siitä voidaan tehdä kunnallisvalitus (KHO 4.4.2003 t. 851). Myös kunnan päätös, jolla
maanomistajan aloitteesta vireille tulleen kaavahankkeen valmistelu on keskeytetty,
on valituskelpoinen ja tästäkin voidaan tehdä kunnallisvalitus (KHO 27.10.2009 t.
2628). Kunnanhallituksen päätöksestä tulee tehdä ensin oikaisuvaatimus. Sen sijaan
kunnan omasta aloitteesta tehty päätös kaavan muuttamisesta on vain valmistelua
eikä tästä päätöksestä voi valittaa (KHO 2003:16).
Hakemus
Maanomistajat hakevat asemakaavan muutosta rakennuspaikan käyttöä
tehostaakseen Etelä-Tuusulan Maantiekylässä sijaitseville kiinteistöille 858-411-5-221
ja 858-411-5-220. Kiinteistöjen katuosoite on Högberginhaara 10, 04360 Tuusula.

Kiinteistön 858-411-5-221 pinta-ala on 32015 m2 ja kiinteistön 858-411-5-220 pinta-ala
36651 m2. Molemmilla kiinteistöillä on eri omistaja. Kunnan maanomistus alueella
rajoittuu lähinnä katu- ja suojaviheralueisiin.
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Kiinteistöt sijaitsevat Maantiekylässä Kulomäen työpaikka-alueella. Alue sijaitsee
Tuusulan etelälaidalla lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa ja tulevaa Kehä IV:ää
(Kulomäentie). Kaavamuutosalueella on tällä hetkellä yksi vastavalmistunut Logitrin
logistiikkarakennus(32269 k- m2). Rakennuspaikan rakennusoikeus on käytetty ja
rakennusta on tarve laajentaa rakennusoikeutta nostamalla.
Kaavoitustilanne
Hakemuksen kohteena olevat kiinteistöt 5:220 ja 5:221 sijaitsevat asemakaava-alueell
a(Kulomäentien työpaikka-alue, kaava nro 3424) korttelissa 9004. Ajantasa-
asemakaavassa kiinteistöjen alue on osoitettu KTY-17 merkinnällä
toimitilarakennusten korttelialueeksi. Korttelin rakennusoikeus määräytyy
tehokkuusluvun e=0.45 mukaan. Tonttijako on ohjeellinen.
Asemakaava-alueen ulkopuolella ei ole oikeusvaikutuksellista kunnan laatimaa
kaavaa. Kiinteistöt sijoittuvat Maantiekylän oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan
alueelle, jossa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi(M). Alue rajautuu
työpaikkarakentamisen alueeseen(TP8).
Asemakaava-alueen ulkopuolella maankäyttöä ohjaa oikeusvaikutteisena kaavana Uud
enmaan maakuntakaava. Maakuntakaavassa työpaikka-alue sijoittuu
taajamatoimintojen alueelle. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua
edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin
varattavat rakentamisalueet. Lisäksi kiinteistö sijoittuu lentomelualueelle 1.
Lentomelualueelle 1 ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa saa osoittaa uutta
melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. Alueella jo olevan asutuksen ja muun
melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista.
Koko kunnan yleiskaavatyö on käynnissä, ehdotusvaiheessa. Alustavassa
kaavaehdotuksessa hakemuksen mukainen kaavamuutosalue on osoitettu työpaikka-
alueeksi merkinnällä TP. Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten
toimistoille, palveluille, logistiikalle ja teollisuustoiminnoille.
Kaavoitussuunnitelma 2018 - 2022
Valtuusto on kokouksessaan 11.12.2017 § 218 hyväksynyt kaavoitussuunnitelman
vuosille 2018 – 2022. Kaavoitussuunnitelmaan on merkitty Kulomäentien työpaikka-
alue III asemakaavan laatiminen II-luokan tulossa olevana hankkeena. Tulossa olevat
hankkeet ovat kaavoitushankkeita, joita pääasiassa valmistellaan kiireellisempien
jälkeen. Asemakaavahanke on piirretty symbolisella kohdemerkinnällä kiinteistön 5:
221 länsipuoleiselle alueelle ja ympäristöön. Odottavia hankkeita on tavoitteena
valmistella viisivuotisen suunnittelujakson loppupuolella.
Harkinta
Kiinteistöt sijaitsevat teollisuusalueella, olevan rakenteen sisällä ja valmiin
kunnallistekniikan äärellä. Kulomäentie on jo osa kaavoitussuunnitelmaa. Kaavatyön
käynnistyessä suunnittelualueen tarkoituksenmukaisesta rajauksesta on hyvä
neuvotella lähialueen maanomistajien kanssa ja harkita ko. alueiden sisällyttämistä
samaan kaavamuutokseen. Asemakaavamuutos ja mahdollinen laajennus eivät muuta
alueiden käyttötarkoitusta vaan tehostavat alueen käyttöä.
Lisätietoja: kaavasuunnittelija Petteri Puputti, p. 040 314 3515 sekä kaavoituspäällikkö
Pia Sjöroos, p. 040 314 2014.
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Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että
Tuusulan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun kun kaavoituksen
käynnistämissopimus on hyväksytty. Mikäli suunnittelualuetta on tarkoituksen
mukaista laajentaa, neuvotellaan myös muiden lähialueen maanomistajien
kanssa ko. alueiden sisällyttämisestä samaan asemakaavan ja laaditaan
tarvittavat kaavoituksen käynnistämissopimukset,
kunnanhallitus toteaa, että kaavamuutos on Tuusulan kunnan kannalta tärkeä
yrityshanke, joten kaavatyö käynnistetään kiireellisenä kärkihankkeena.
Kaavamuutoksen laatimisen kustannuksista neuvotellaan maanomistajien
kanssa.
Kuntakehityslautakunta päättää lisäksi
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.10.2018, § 345
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Puputti
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
että Tuusulan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun kun kaavoituksen
käynnistämissopimus on hyväksytty. Mikäli suunnittelualuetta on tarkoituksen
mukaista laajentaa, neuvotellaan myös muiden lähialueen maanomistajien
kanssa ko. alueiden sisällyttämisestä samaan asemakaavan ja laaditaan
tarvittavat kaavoituksen käynnistämissopimukset
todeta, että kaavamuutos on Tuusulan kunnan kannalta tärkeä yrityshanke,
joten kaavatyö käynnistetään kiireellisenä kärkihankkeena. Kaavamuutoksen
laatimisen kustannuksista neuvotellaan maanomistajien kanssa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 20.11.2018, § 118
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Markus Torvinen
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi
sivistysjohtaja, opetuspäällikkö
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Kaavamuutoksen tarkoitus on tukea yritystoimintaa Tuusulan kunnan strategian
mukaisesti. Kulomäentien työpaikkaalueen osoitteessa Högberginhaara 10 sijaitsevaa
yritystonttia tehostetaan nostamalla tonttitehokkuutta.
Suunnittelun tavoitteet ja alue
Suunnittelualue sijaitsee Maantiekylässä Kulomäen työpaikka-alueella ja Etelä-
Tuusulassa lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä tulevaa Kehä IV:ää
(Kulomäentie). Tavoitteena on tehostaa alueen maankäyttöä korottamalla nykyistä
0.45 tonttitehokkuutta. Suunnittelualueen itälaidalla on tarve 2 000 k-m
2 lisärakentamiselle. Kokonaisuudessaan tavoitteena on nostaa suunnittelualueen
tehokkuudeksi noin 0.5-0.7. Samalla tarkistetaan muut asemakaavan
ajanmukaistamistarpeet.
Suunnittelun taustatietoa
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee tällä hetkellä yksi vastavalmistunut Logitrin
logistiikkarakennus(32 269 k-m 2 ). Rakennuspaikan rakennusoikeus on käytetty ja
rakennusta on tarve laajentaa rakennusoikeutta nostamalla.
Suunnittelualue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Kunnan maanomistus alueella
rajoittuu lähinnä katu- ja suojaviheralueisiin. Pohjoisosan tontti jakautuu kahteen
kiinteistöön, joilla on molemmilla eri omistaja.
Kaavoitus on tullut vireille maanomistajien aloitteesta. Kunta valmistelee
asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevat
maankäyttösopimukset tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.10.2018 päättänyt todeta, että kaavamuutos on
Tuusulan kunnan kannalta tärkeä yrityshanke, joten kaavatyö käynnistetään
kiireellisenä kärkihankkeena.
Suunnittelualueella on voimassa Kulomäentien työpaikka-alueen asemakaava, joka on
tullut voimaan vuonna 2008. Osa alueesta on asemakaavoittamatonta aluetta. Kortteli
9004 on merkitty asemakaavassa toimitilarakennusten kortteli-
alueeksi (KTY-17). Korttelin rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.45
mukaan. Tonttijako on ohjeellinen.
Aluetta koskee Maantiekylän oikeusvaikutukseton osayleiskaava, jossa alueen
pohjoisosa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja eteläinen osa
työpaikkarakentamisen alueeksi (TP8).
Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa. Alustavassa kaavaehdotuksessa
suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP). Alue varataan monipuolisille
työpaikkatoiminnoille, kuten toimistoille, palveluille, logistiikalle ja teolli-
suustoiminnoille. Lisäksi suunnittelualue sijaitsee 55 - 60 Lden lentomelualueella ja
sen pohjois- ja länsipuolelle on merkitty ekologinen yhteystarve.
Uudenmaan maakuntakaavassa (saanut lainvoiman 31.5.2016) suunnittelualue
sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista
suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taaja-
matoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Lisäksi suunnittelualue sijoittuu
lentomelualueelle 1. Lentomelualueelle 1 ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
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saa osoittaa uutta melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. Alueella jo
olevan asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen
on mahdollista.
Kasvatus- ja sivistylautakunnan lausunto:
Tämän kaavatyön yhteydessä tulee varmistaa, että Tuusulan ja Vantaan rajaseudulla
olevien ulkoilureittien suunnittelu ja yhdistäminen on mahdollista esim. kaavassa
mainittuja ekologisia viheryhteyksiä hyödyntäen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Högberginhaara 10, asemakaavan
muutos nro 3621, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan asiaselostuksessa esitetyn
lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 22.11.2018, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kaavamuutoksen tarkoitus on tukea yritystoimintaa Tuusulan kunnan strategian
mukaisesti. Kulomäentien työpaikkaalueen osoitteessa Högberginhaara 10 sijaitsevaa
yritystonttia tehostetaan nostamalla tonttitehokkuutta.
Suunnittelun tavoitteet ja alue
Suunnittelualue sijaitsee Maantiekylässä Kulomäen työpaikka-alueella ja Etelä-
Tuusulassa lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä tulevaa Kehä IV:ää
(Kulomäentie). Tavoitteena on tehostaa alueen maankäyttöä korottamalla nykyistä
0.45 tonttitehokkuutta. Suunnittelualueen itälaidalla on tarve 2 000 k-m
2 lisärakentamiselle. Kokonaisuudessaan tavoitteena on nostaa suunnittelualueen
tehokkuudeksi noin 0.5-0.7. Samalla tarkistetaan muut asemakaavan
ajanmukaistamistarpeet.
Suunnittelun taustatietoa
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee tällä hetkellä yksi vastavalmistunut Logitrin
logistiikkarakennus(32 269 k-m 2 ). Rakennuspaikan rakennusoikeus on käytetty ja
rakennusta on tarve laajentaa rakennusoikeutta nostamalla.
Suunnittelualue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Kunnan maanomistus alueella
rajoittuu lähinnä katu- ja suojaviheralueisiin. Pohjoisosan tontti jakautuu kahteen
kiinteistöön, joilla on molemmilla eri omistaja.
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Kaavoitus on tullut vireille maanomistajien aloitteesta. Kunta valmistelee
asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevat
maankäyttösopimukset tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Kunnanhallitus
on kokouksessaan 15.10.2018 päättänyt todeta, että kaavamuutos on Tuusulan
kunnan kannalta tärkeä yrityshanke, joten kaavatyö käynnistetään kiireellisenä
kärkihankkeena.
Suunnittelualueella on voimassa Kulomäentien työpaikka-alueen asemakaava, joka on
tullut voimaan vuonna 2008. Osa alueesta on asemakaavoittamatonta aluetta. Kortteli
9004 on merkitty asemakaavassa toimitilarakennusten kortteli-
alueeksi (KTY-17). Korttelin rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.45
mukaan. Tonttijako on ohjeellinen.
Aluetta koskee Maantiekylän oikeusvaikutukseton osayleiskaava, jossa alueen
pohjoisosa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja eteläinen osa
työpaikkarakentamisen alueeksi (TP8).
Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa. Alustavassa kaavaehdotuksessa
suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP). Alue varataan monipuolisille
työpaikkatoiminnoille, kuten toimistoille, palveluille, logistiikalle ja teolli-
suustoiminnoille. Lisäksi suunnittelualue sijaitsee 55 - 60 Lden lentomelualueella ja
sen pohjois- ja länsipuolelle on merkitty ekologinen yhteystarve.
Uudenmaan maakuntakaavassa (saanut lainvoiman 31.5.2016) suunnittelualue
sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista
suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taaja-
matoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Lisäksi suunnittelualue sijoittuu
lentomelualueelle 1. Lentomelualueelle 1 ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
saa osoittaa uutta melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. Alueella jo
olevan asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen
on mahdollista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:
Tämän kaavatyön yhteydessä tulee varmistaa, että Tuusulan ja Vantaan rajaseudulla
olevien ulkoilureittien suunnittelu ja yhdistäminen on mahdollista esim. kaavassa
mainittuja ekologisia viheryhteyksiä hyödyntäen. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalla ei ole OAS:aan tässä vaiheessa muuta lausuttavaa.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Simons, kehittämispäällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Högberginhaara 10, asemakaavan
muutos nro 3621, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan asiaselostuksessa esitetyn
lausunnon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 23.01.2019, § 14
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Valmistelijat / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
vilma.karjalainen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Perustelu
Kaavoitus on aloitettu vuonna 2018 maanomistajan aloitteesta vähäisenä kaavana.
Kaavamuutoshakemus on hyväksytty Kuntakehityslautakunnassa 10.10.2018 § 109 ja
Kunnanhallituksessa 15.10.2018 § 345. Kaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella
31.10.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.11.–30.11.2018.
Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivulla
www.tuusula.fi/kuulutukset sekä lehti-ilmoituksella Viikkouutiset-lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta vastaanotettiin 6 lausuntoa. Lausunnot
kohdistuivat pääasiassa olemassa olevien johtojen ja muuntamoiden sekä ekologisen
viheryhteyden virkistyskäyttömahdollisuuksien huomioimiseen kaavatyössä. Kaava-
alueen maanalaiset johdot ja puistomuuntamot merkittiin tarpeellisissa määrin
kaavakartalle ja mainittu ekologinen yhteystarve rajautuu kaava-alueen ulkopuolelle.
Mielipiteitä ei jätetty.
Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 9004, joka sijoittuu Maantiekylään
Kulomäen työpaikka-alueelle ja Etelä-Tuusulaan lähelle Helsinki-Vantaan lentoasemaa
sekä tulevaa Kehä IV:ää (Kulomäentie). Kaavaratkaisu tukee yritystoimintaa Tuusulan
kunnan strategian mukaisesti tehostamalla yritysalueen tontinkäyttöä korottaen
nykyistä 0.45 tonttitehokkuutta ja mahdollistaen lisärakentamisen tontille.
Kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaratkaisussa alueen käyttötarkoitus pysyy entisellään toimitilarakennusten
korttelialueena (KTY) ja rakennusoikeus määräytyy korotetun tehokkuusluvun e=0.5
mukaan. Tontin suurin sallittu kerrosluku (II) ja autopaikkavaatimus säilyvät ennallaan.
Asemakaavan muutoksen vaikutukset verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan
ovat vähäisiä. Lisärakentaminen tontilla vaikuttaa vähäisesti hulevesien käsittelyyn,
kun piha-ala muuttuu kattoalaksi, josta vedet johdetaan itäpuoleiseen ojaan.
Rakennuksen laajennus on suurikokoinen, mutta työpaikka-alueen kokonaisuuteen
suhteutettuna sopiva. Lisärakentaminen työpaikka-alueella mahdollistaa uusien
työpaikkojen syntymisen. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Kuhtakehityslautakunta päättää
hyväksyä laaditun Högberginhaara 10 asemakaavamuutosehdotuksen
asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27§:n mukaisesti julkisesti
nähtäville.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.

Ikäihmisten neuvosto, 25.02.2019, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Vilma Karjalainen
vilma.karjalainen@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Kuntakehityslautakunta on 23.1.2019 § 14 päättänyt asettaa asemakaavan
muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta tar-vittavat
lausunnot. Ehdotus on nähtävillä 7.2.–8.3.2019. Lausunnot pyydetään toimittamaan
viimeistään 15.3.2019. Lausunto toimitetaan osoitteella Tuusulan kunta, kaavoitus, PL
60, 04301 TUUSULA tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi.
Mahdollisesta lisäajasta lausunnon antamista varten sovitaan kaavoitussihteeri Benita
Salmisen kanssa p. 040 314 3511 tai sp. benita.salminen(at)tuusula.fi. Lisätietoja
kaavasta antaa kaavasuunnittelija Vilma Karjalainen p. 040 314 2017.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto päättää
merkitä tiedokseen lausuntopyynnön ja keskustella asemakaavan
muutosehdotuksesta.
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§ 15
Kehä IV, osallisuus- ja arviointisuunnitelma, ikäihmisten neuvoston lausunto
TUUDno-2019-137
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Puputti
petteri.puputti@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Kuntasuunnittelu / Kaavoitus pyytää vammaisneuvostolta lausuntoa Kehä IV
asemakaaava nro 3579 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.1.–28.2.2019.
Kehä IV:n asemakaavoitus käynnistyy. Alue sijoittuu Etelä-Tuusulaan Focus-alueelle,
Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle, Tuusulanväylän(kt 45) ja Myllykyläntien
(mt 11363) väliin. Asemakaavan tarkoituksena on suunnitella alueen kautta uusi
tieyhteys - Kehä IV, ja muodostaa kehätien varteen vetovoimainen logistiikka- ja
työpaikka-alue. Kehä IV tunnetaan myös nimellä mt 152 ja se on yksi suunnitteilla
olevista Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyksistä.
Suurten logistiikkakeskusten sijoittumista lähelle pääkaupunkiseudun markkinoita
vaikeuttaa erityisesti suurten tonttien puute. Alueen kaavoittamisella pyritään
tuottamaan tontteja näille isoille logistiikkatoimijoille ja luomaan alueelle uusia
työpaikkoja. Alueen kehittäminen tukee myös lentoaseman toimintaedellytyksiä,
luoden mahdollisuuksia uusien
huolto- ja logistiikkayhteyksien järjestämiselle pohjoisen kautta. Focus-alueen ja Kehä
IV:n rakentaminen on yksi Tuusulan kuntastrategian päätavoitteista.
Suunnittelualueen sijainti ja alustava rajaus
Maankäyttöratkaisun tavoitteena on kunnan elinkeinorakenteen monipuolistaminen
ja työpaikkaomavaraisuuden nostaminen sekä seudun liikennetarpeen huomioon
ottaminen, eli toisin sanoen Kehä IV:n rakentaminen. Kehä IV on tärkeä
osa valtatiet 3 ja 4 yhdistävää Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyttä.
Kaavoitettavan uuden työpaikka-alueen voidaan katsoa olevan osa lentoaseman
ympärille rakentuvaa lentokenttäkaupunkia. Alueen kehittäminen edesauttaa
lentoaseman ympärille keskittyvän elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luo uusia
mahdollisuuksia lentokentän huoltovarmuuden kehittämiseksi.
Asemakaavaa laaditaan alueelle laaditun Focus-alueen osayleiskaavan
ohjausvaikutuksen mukaisesti. Asemakaavoitettavan työpaikka-alueen suurimpien
toimialojen oletetaan olevan kuljetus- ja logistiikka sekä teollisuus ja varastointi.
Alustava suunnittelualue muodostuu Focus-osayleiskaavan mukaisesta Kehä IV:n
liikennealueesta (noin 43 ha) ja loppuosa kehätien pohjoispuolelle sijoittuvasta
logistiikka- ja työpaikka-alueesta. Suunnittelualueen koko on noin 140 ha.
Suunnittelualueen rajausta tarkennetaan kaavaprosessin edetessä ja suunnittelualue
voi tarvittaessa jakautua pienempiin osakokonaisuuksiin.
Alueen yleiskuvaus ja maanomistus
Suunnittelualue on käytännössä rakentamaton. Kaava-alueen keskiosissa on
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kallioisia mäkiä sekä metsää. Alueen korkeuserot ovat melko suuret. Kaava-aluetta
halkovan voimalinjan pohjoispuoli on pääosin peltoa ja myös alueen länsiosassa
maisema on maaseutumaista peltomaisemaa. Kehä IV:
n liikennealueella on muutama työpaikkarakennus aivan alueen itäosassa Sammo
nmäen työpaikka-alueella. Työpaikka-alueella on tällä hetkellä mm.
betonituoteteollisuutta ja asfalttitehdas sekä muuta työpaikkatoimintaa. Työpaikka-
alueen naapurissa on noin 20 omakotitalon muodostama Sammonmäen
asuinalue. Kaava-alueen läheisyydessä on haja-
asutusluonteista asutusta eri puolilla suunnittelualuetta. Suunnittelualue sijaitsee
Helsinki-Vantaan lentomelualueella. Lentoestepinnat aiheuttavat myös
korkeusrajoituksia alueen maankäytönsuunnittelulle. Kaava-alue on osin
yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta käy neuvotteluja puuttuvien maa-alueiden
hankinnasta. Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta.
Asemakaavat
Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa muutoin kuin aivan pieneltä osin.
Kaavamuutosalue on osa Sammonmäki II asemakaavan (L.V 2006. Kaava nro. 3391)
KTY-korttelia, joka jää tulevassa suunnittelussa Kehä IV:n tiealueen alle. Focus-
alueen itäosassa on myös vireillä Focus-liikekeskuksen asemakaava, jonka
tarkoituksena on Sammonmäen nykyisen työpaikka-alueen muuttaminen
kaupan ja palveluiden alueeksi osayleiskaavan ohjausvaikutuksen mukaisesti.
Focus-liikekeskuksen asemakaavan suunnittelualue on kehätien aluevarauksen osalta
osittain päällekkäinen Kehä IV asemakaavan kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto päättää
merkitä tiedokseen lausuntopyynnön ja keskustella Kehä IV asemakaaava nro
3579 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 49,23.08.2018
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 74,28.08.2018
Kuntakehityslautakunta, § 11,23.01.2019
Ikäihmisten neuvosto, § 16, 25.02.2019
§ 16
Pellavamäentie, asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3557, ikäihmisten neuvoston
lausunto
TUUDno-2018-904
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 23.08.2018, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Kuntasuunnittelu/Kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
lausuntoa Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.6–
29.6.2018 ja 13.8–31.8.2018 välisenä aikana.
Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylän eteläpuolelle Riihikallion
Pellavamäentien lähiympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa Riihikallion koulun
tontin laajentuminen ja täydennysrakentaminen koulun läheisyydessä. Pellavamäen
kallioinen metsäalue koulun luoteis- ja pohjoispuolella on tarkoitus säilyttää
virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen huomioiden.
Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin Riihikallion koulun ja päiväkoti Pellavan lisäksi
Pellavamäentien rinteessä rakentamaton julkisten rakennusten tontti, Pellavamäen
ulkoilualue ja luonnontilaista puistoaluetta.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1964-2011). Osa
suunnittelualueesta, Pellavamäentien pohjoisosan itäpuoli on asemakaavoittamatonta
aluetta. Pellavamäentien pohjoisosan länsipuoli on merkitty asemakaavassa
luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL) sekä yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y). Riihikallion koulu on merkitty opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YO-5). Koulun pohjoispuoli on lähivirkistysaluetta (VL) ja
koulun itäpuoli julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL). Koulun
eteläpuoleinen Peuranpuisto on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi
(PL).
Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat –osayleiskaava, mikä on
oikeusvaikutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin. Tämän
kaavamuutoksen suunnittelualue kuuluu suurelta osin asemakaavoitettuun
alueeseen, mille ei ole osoitettu käyttötarkoitusmerkintää osayleiskaavassa.
Pellavamäki on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL-1). VL-1 -alueen halki kulkee
ohjeellinen ulkoilureitti.
Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa, mutta ehdotusta ei ole vielä asetettu
nähtäville. Yleiskaava 2040:ssa Pellavamäentie on merkitty joukkoliikenteen
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laatukäytäväksi (jl) ja yhdystieksi. Suunnittelualueen osalta Pellavamäentien eteläpuoli
on osoitettu asumiseen (AK-1, AO, AP). Tien länsipäädyssä lähellä Ruotsinkyläntien
risteystä on osoitettu lounais-koillissuuntainen viheryhteystarve, maakunnallisesti
arvokaskulttuuriympäristö ja maisemapelto (MA).Ruotsinkyläntien suuntaisesti kulkee
kevyenliikenteen runkoverkko. Pellavamäentien pohjoispuolelle on osoitettu asumista
(AO-1), geologisesti arvokas alue (ge-4), virkistysalue (V) ja palveluille (P) osoitettu alue.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla ei ole Pellavamäen asemakaavaan tässä
vaiheessa huomautettavaa.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
antaa esittelytekstissä olevan lausunnon Pellavamäentien asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 28.08.2018, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Kuntasuunnittelu/Kaavoitus pyytää kasvatus- ja sivistyslautakunnan
lausuntoa Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.6–
29.6.2018 ja 13.8–31.8.2018 välisenä aikana.
Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylän eteläpuolelle Riihikallion
Pellavamäentien lähiympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa Riihikallion koulun
tontin laajentuminen ja täydennysrakentaminen koulun läheisyydessä. Pellavamäen
kallioinen metsäalue koulun luoteis- ja pohjoispuolella on tarkoitus säilyttää
virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen huomioiden.
Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin Riihikallion koulun ja päiväkoti Pellavan lisäksi
Pellavamäentien rinteessä rakentamaton julkisten rakennusten tontti, Pellavamäen
ulkoilualue ja luonnontilaista puistoaluetta.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1964-2011). Osa
suunnittelualueesta, Pellavamäentien pohjoisosan itäpuoli on asemakaavoittamatonta
aluetta. Pellavamäentien pohjoisosan länsipuoli on merkitty asemakaavassa
luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL) sekä yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y). Riihikallion koulu on merkitty opetustoimintaa palvelevien
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rakennusten korttelialueeksi (YO-5). Koulun pohjoispuoli on lähivirkistysaluetta (VL) ja
koulun itäpuoli julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL). Koulun
eteläpuoleinen Peuranpuisto on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi
(PL).
Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat –osayleiskaava, mikä on
oikeusvaikutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin. Tämän
kaavamuutoksen suunnittelualue kuuluu suurelta osin asemakaavoitettuun
alueeseen, mille ei ole osoitettu käyttötarkoitusmerkintää osayleiskaavassa.
Pellavamäki on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL-1). VL-1 -alueen halki kulkee
ohjeellinen ulkoilureitti.
Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa, mutta ehdotusta ei ole vielä asetettu
nähtäville. Yleiskaava 2040:ssa Pellavamäentie on merkitty joukkoliikenteen
laatukäytäväksi (jl) ja yhdystieksi. Suunnittelualueen osalta Pellavamäentien eteläpuoli
on osoitettu asumiseen (AK-1, AO, AP). Tien länsipäädyssä lähellä Ruotsinkyläntien
risteystä on osoitettu lounais-koillissuuntainen viheryhteystarve, maakunnallisesti
arvokaskulttuuriympäristö ja maisemapelto (MA).Ruotsinkyläntien suuntaisesti kulkee
kevyenliikenteen runkoverkko. Pellavamäentien pohjoispuolelle on osoitettu asumista
(AO-1), geologisesti arvokas alue (ge-4), virkistysalue (V) ja palveluille (P) osoitettu alue.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto
Opetuksen järjestämisen ja palveluverkon kehittämisen näkökulmasta kaavamuutos
nähdään hyvänä asiana. Riihikallion koulun ja Pellavan päiväkodin alue on melko
ahtaasti rakennettu ja etenkin koulun piha-alueita on syytä tarkastella ja pyrkiä
laajentamaan. Riihikallion koulun laajentaminen on osa Tuusulan kunnan
palveluverkkosuunnitelmaa. Koulusta on tarkoituksena tulla 4 –sarjainen, noin 800 –
900 oppilaan kokoinen yksikkö ja se on osa yhtenäiskoulujen muodostamaa
palveluverkon ydintä. Jotta uusi koulu rakentuu tontille, on aluetta laajennettava.
Kaavamuutoksessa on syytä huomioida nykyistä suuremman koulun mahtuminen
tontille, riittävät piha-alueet koulun oppilaiden ja alueen asukkaiden käyttöön,
lähimetsän käyttäminen oppimisympäristönä, turvalliset koulureitit, henkilökunnan
pysäköintialueet, huoltajien saattoliikenne sekä huoltoajo.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus-ja sivistyslautakunta päättää antaa esittelytekstissä olevan lausunnon
Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 23.01.2019, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
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Jenni Aalto
jenni.aalto@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Tiivistelmä
Asemakaavan muutos koskee Pellavamäentien lähiympäristöä Tuusulan Riihikalliossa
Hyrylän eteläpuolella. Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden
toteutumista siten, että kaavatyössä etsimme aktiivisesti tapoja, joilla
uudisrakentamisen ja kasvun tarpeet sopeutetaan olemassa olevaan
rakennuskantaan ja maisemaan niin, että sekä vanha että uusi saavat lisäarvoa
toisistaan; toteutamme laadukkaita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen
asteen palveluita, jotka osaltaan tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
sekä suosimme uusiutuvan energian käyttöä kaikessa uudisrakentamisessa ja
lämmitysjärjestelmien saneerauksissa.
Kaavaratkaisu mahdollistaa Riihikallion koulun tontin laajentumisen sekä
Pellavamäentien ympäristön täydennysrakentumisen ja kehittymisen Riihikallion
taajamakeskittymään tukeutuen. Pellavamäen kallioinen metsäalue koulun
luoteispuolella on tarkoitus säilyttää virkistyskäytössä, koulutontin laajentuminen
huomioiden. Kaavassa osoitetaan säilyvät viheralueet sekä tarvittavat viher- ja
ulkoiluyhteydet. Kaavassa on varattu tarvittava katutila Ruotsinkyläntien ja
Pellavamäentien risteyksen liikennejärjestelyjen parantamiselle.
Suunnittelualue on noin 29 hehtaaria. Asemakaavassa yleisille rakennuksille

kerrosalaa on osoitettu 18 000 k#m2, josta 6 700 k-m2 on lisäystä aiempaan. Uutta

asuntokerrosalaa on noin 23 000 k#m2. Asukasmäärän lisäys on noin 650 as.
Asuinpientalokortteleiden rakennusoikeus tehokkuusluvuksi muutettuna vaihtelee
noin e=0,08 ja e=0,25 välillä. Asuinrakennusten korttelialueella on sallittu
kerrostalojen rakentaminen. Kortteleille on osoitettu tehokkuudeksi 0,5 ja 0,6 ja
kerroskorkeudet II-IV.
Kaava-alue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta omistaa Riihikallion
koulun nykyisen tontin, virkistysaluetta, puistoaluetta ja metsää koulun etelä-, pohjois-
ja koillispuolella. Lisäksi kunta omistaa Pellavamäentien, Sotkantien ja Kuovintien
katualueet. Kaavaratkaisu on tehty kunnan aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on
neuvoteltu maanomistajien kanssa.
Asemakaavanmuutoksesta aiheutuu kunnalle kuluja palvelurakentamisen myötä noin
30 miljoonaa euroa (koulurakennuksen vaihtoehdosta riippuen) sekä katu- ja
infrarakentamisesta noin 5 miljoonaa euroa. Asemakaavamuutos nostaa alueen
arvoa. Kunnalle kohdistuu tuloja tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja
/tai vuokraamisesta, sekä yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta
maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Suunnittelun vaiheet
Asemakaavan muutoksen taustalla on palveluverkkoselvitykseen liittyen Riihikallion
koulurakennuksen laajentaminen uutta opetussuunnitelmaa tukevaksi, tiloiltaan
tehokkaaksi ja riittäväksi sekä kannustavan ja miellyttävän oppimisympäristön
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aikaansaaminen. Koulun laajennushankkeen tarkoituksena on koulurakennuksen
laajentaminen yhdellä täydellä sarjalla (1.-9. luokat), mikä tarkoittaa noin 200 oppilaan
ja yli 10 opettajan lisäystä sekä muuta tarvittava lisähenkilökuntaa.
Aikaisemmin Riihikalliossa on ollut kolme erillistä pienempää kaavahanketta, jotka
kaavoituksen tehostamisen vuoksi on päätetty yhdistää samaan kaavaan Riihikallion
koulun laajentamisen kanssa.
Asemakaavan käynnistämissopimuksia on käsitelty kuntakehityslautakunnassa sekä
hallituksessa vuoden 2018 aikana (asiasta tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa:
Muut suunnitelmat ja päätökset). Asemakaava ja asemakaavan muutos ovat tulleet
vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 21.12.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen
mukaisesti nähtävillä 14.-29.6.2018 ja 13.-31.8.2018 välisenä aikana. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä.
Asukkaita on kuultu pormestari-illan 28.2.2018 ja palveluverkkoillan 2.10.2018
yhteydessä. Asukastilaisuuksissa keskustelut ja kommentit kohdistuivat luonto- ja
virkistysarvoihin Pellavamäellä, pururadan valaistukseen, kulkureittien parantamiseen
Peuranpuiston alueella, Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteykseen sekä
pysäköintiin. Rakentamista Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteyksen
ympäristössä pidettiin hyvänä ja tarpeellisena. Peuranpuistoon ei haluttu korkeaa
rakentamista. Metlan tutkimusmetsää pidettiin arvokkaana lähivirkistysalueena.
Esitetyt mielipiteet on huomioitu kaavaluonnoksen laadinnassa.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Pellavamäentien täydennysrakentaminen tukeutuu Riihikallion taajamakeskittymään
ja eheyttää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan toteuttaminen
mahdollistaa Riihikallion koulun laajentumisen, parantaa tonttitarjontaa, vahvistaa
Hyrylän palveluiden kysyntää ja tiivistää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta.
Riihikallion päiväkoti Pellava, nuorisotalo Kertsi sekä koulu ympäristöineen on
merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaavassa osoitetaan Riihikallion
koululle laajempi toiminta-alue ja tonttia on laajennettu länsi-pohjoissuunnassa.

Riihikallion koulun tontin rakennusoikeutta on kasvatettu aikaisemmasta 8 600 k#m2:
stä 15 000 k-m2:in. Nuorisotalon tontin rakennusoikeutta on kasvatettu 3 000 k-m2

(aikaisemmasta 2 700 k-m2) ja tonttia on pienennetty tontin pohjoisrajalla vastaamaan
paremmin toteutunutta tilannetta.
Kaavassa on osoitettu Riihikallion koulun eteläpuolelle Peuranpuisto ja Pellavamäen
kallioinen metsäalue lähivirkistysalueiksi (VL). Koulutontin laajennus pienentää
metsäaluetta ja kuntopolun reittiä on muutettu koulun pohjoispuolella laajennuksesta
johtuen, kuitenkin kuntopolun rengasmainen lenkki säilyttäen.
Riihikallion koulun eteläpuolelle on osoitettu lähivirkistysalue Peuranpuisto sekä
A#kortteleiden alue, jolle voi rakentaa kerrostaloja tai rivitaloja ja muita kytkettyjä
asuinrakennuksia. Rakennukset rajaavat katutilaa muodostaen melusuojan kadun ja
pihojen väliin. Rakennusten katutasoon voidaan rakentaa ympäristöhäiriötä
aiheuttamatonta työtilaa korkeintaan 10% rakennuksen kerrosalasta. Korttelialueelle
sallitaan enintään neljäkerroksisen asuintalon rakentaminen. Tonttitehokkuus
korttelialueilla vaihtelee e=0,50:stä e=0,60:een.
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Suunnittelualueen luoteisosaan ja Pähkinämäentien eteläpuolelle on osoitettu uutta
rakentamista ja niitä palvelevia katuyhteyksiä. AO-kortteleille saa rakentaa
erillispientaloja ja paritaloja. AP-kortteleille saa rakentaa erillispientaloja, paritaloja tai
rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Tonttitehokkuus on pääosin e=0,25.
Sallittu kerrosluku on pääosin kaksi ja rinteeseen rakennettaessa kaksi ja puoli
kerrosta. Tonteille on lisäksi osoitettu rakennusoikeutta autokatoksille ja
talousrakennuksille. Rinteen rakennukset pihoineen tulee sopeuttaa olemassa oleviin
maastonmuotoihin ja ne on toteutettava korkeatasoisesti ympäristön luonteeseen
soveltuvalla tavalla.
Luoteisosan peltoalue on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen
ympäristö, ja sen arvojen säilyminen on osaltaan huomioitu kaavatyössä. Peltoalue on
pääpiirteissään pidetty avoimena ja uudisrakentaminen on sijoitettu maaston
nouseville osille lähelle reunavyöhykettä, mikä on perinteinen asutuksen sijainti
kulttuurimaisemassa. Pellonlaitaan osoitetulle rakentamiselle on osoitettu istutettava
alueen osa, mikä luo uuden, pehmeästi maastoa mukailevan reunavyöhykkeen
pellolle kulttuurimaisemaan sekä ekologisen viheryhteyden eläinten liikkumiselle.
Liikennemäärät kasvavat alueella ja liikenneturvallisuus sekä pysäköintitilanne
yleisesti paranevat. Metsontien päähän on osoitettu LPA-alue, joka mahdollistaa
pysäköintialueen suunnittelun ja Pellavamäentien katutilan leveys mahdollistaa
kadunvarsipysäköintiä lyhytaikaista pysäköintiä varten. Kaavaluonnoksessa on varattu
tarvittava katutila Pellavamäentien ja Ruotsinkyläntien risteyksen parantamiseen.
Alueelle on osoitettu kevyen liikenteen verkosto, joka yhdistää asuinkorttelit,
joukkoliikennereitit ja palvelut mahdollisimman sujuvasti.

Lisätiedot:

kaavasuunnittelija Jenni Aalto p. 040 314 3673

Ehdotus
Esittelijä: Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä laaditun asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
asettaa asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Ikäihmisten neuvosto, 25.02.2019, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Aalto
jenni.aalto@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Kuntakehityslautakunta on 23.1.2019 § 11 päättänyt asettaa asemakaava ja
asemakaavan muutosluonnoksen MRA30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta
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tarvittavat lausunnot .Luonnos on nähtävillä 7.2.–8.3.2019. Lausuntoa pyydetään
toimittamaan viimeistään 29.3.2019.
Lausunto toimitetaan osoitteella Tuusulan kunta, kaavoitus, PL 60, 04301 TUUSULA tai
sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi. Mahdollisesta lisäajasta lausunnon
antamista varten pyydämme sopimaan kaavoitussihteeri Benita Salmisen kanssa p.
040 314 3511 tai sp. benita.salminen(at)tuusula.fi.
Yleisötilaisuus
Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksesta
järjestettiin yleisötilaisuus Riihikallion koululla (os. Pellavamäentie 15) torstaina
14.2.2019 klo 17.30 – 19.30.
Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Jenni Aalto, p. 040 314 3673.
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto päättää
merkitä tiedokseen lausuntopyynnön ja keskustella
Pellavamäentien asemakaavasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta.
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§ 17
Kotkantien ja Haukantien katusuunnitelma, ikäihmisten neuvoston lausunto
TUUDno-2019-221
Valmistelijat / lisätiedot:
Tomi Hurme
tomi.hurme@tuusula.fi
suunnitteluinsinööri
Riihikalliossa sijaitsevien Kotkantien ja Haukantien suojatie- ja liikennejärjestelyiden
parantamisen katusuunnitelmaehdotus on menossa nähtäville 14.2.2019. Tuusulan
kunnan yhdyskuntatekniikassa on laadittu Kotkantien ja Haukantien suojatie- ja
liikennejärjestelyiden parantamisen katusuunnitelmaehdotus, piir.no 2070/1-
7. Katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä 14.2.–27.2.2019 TuusInfo-asiakaspalvelun
tiloissa sen aukioloaikoina (Autoasemankatu 2, Hyrylä). Lisäksi
katusuunnitelmaehdotukseen voi tutustua kunnan karttapalvelussa (https://kartta.
tuusula.fi). Lisätietoja katusuunnitelmaehdotuksesta antaa suunnitteluinsinööri Tomi
Hurme, p. 040 314 3568, (huone 305), sähköposti: tomi.hurme(at)tuusula.fi.
Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti Tuusulan kunnan tekniselle
lautakunnalle 27.2.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Tuusulan kunta, Tekninen lautakunta, PL 60, 04301 Tuusula tai sähköpostilla
osoitteeseen: tekninentoimi@tuusula.fi
Ehdotus
Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö
Ikäihmisten neuvosto päättää
merkitä tiedokseen ja keskustella katusuunnitelmaehdotuksesta.
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§ 18
Ilmoitusasiat
Ikäihmisten neuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Tuusulan kunta
Ikäihmisten neuvosto
§ 19
Keskusteluasiat
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