
Asukasilta 2.11.2022

1



Ohjelma

• Klo 17.30 Kahvitarjoilu 
• Klo 18.00 Tilaisuuden avaus, Hannu Laurila, kunnanjohtaja 

• Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen ajankohtaiskatsaus 
• Teknisten palvelujen ajankohtaiskatsaus 
• Kuntakehityspalvelujen ajankohtaiskatsaus 
• Keskustelua
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kuntalaisten hyvinvoinnin ja yhteisön elinvoimaisuuden edistäminen

Kasvava ja kehittyvä Mäntsälä, parhaan arjen paikkakunta

TURVALLINEN, 

SUJUVA ARKI

OSALLISTAVA 

YHTEISÖLLISYYS

VASTUULLINEN, 

KEHITTÄVÄ VIRE

TURVALLISUUS, YHTEISÖLLISYYS, VASTUULLISUUS

TOIMINTA-A JATUS

ARVOT

VISIO

KÄRKITAVOITE 1 KÄRKITAVOITE 2 KÄRKITAVOITE 3

Kuntastrategia 2021-2025 
hyväksytty kunnan-valtuustossa 
13.12.2021



• Strategian käytäntöön vienti ja sen mukainen toiminta
• Strategiakauden tavoitteet ja niille mittarit on määritelty kunnanvaltuustossa 

keväällä 2022, nyt tehty vain muutama tarkennus sekä asetettu tavoitearvot 
vuodelle 2023

• Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen heijastusvaikutukset
• Energiakysymys, sähkömarkkinat, kaukolämpö –Nivos Oy
• Varautumisvalmiutta ja -tietoisuutta nostettu
• Turvapaikan hakijat, palvelutarve

• Talouden epävarmuus
• Inflaatio
• Korkotaso
• Taantuman uhka
• Heijastus kuntatalouteen

• TA 2023 valmistelu
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Ajankohtaista…



• Verotuloprosentit, ei tulossa nousua
• kunnallisvero 8,36 %
• yleinen kiinteistövero 1,40 %
• vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,70 %
• muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,30 %
• rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 4,40 %
• yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00 %
• voimalaitosten kiinteistövero 2,50 %.

• Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023
• Vaikutus kunnan menoihin ja tuloihin
• Keskeistä kunnan kannalta tulee olemaan yhdyspintatyö sekä 

edunvalvonta
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Ajankohtaista…



Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
• sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosalueet

• varhaiskasvatus
• opetus
• elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

• lautakunnat
• sivistyslautakunta
• hyvinvointilautakunta

• kunnan palvelurakenteen muutoksia
• hyvinvointialueet

• sosiaali- ja terveyspalveluiden päätöksenteko ja rahoitus erkaantuvat kunnasta 
vuoden 2023 alusta lähtien

• terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ennaltaehkäisevätyö jää pääosin kunnan 
vastuulle

• kunta tekee edelleen tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa
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Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
• ennakkokysymykset

• Meillä on Hyökännummella hieno koulu ja päiväkoti. Henkilökunnan 
saatavuudesta puhutaan paljon julkisuudessa etenkin 
varhaiskasvatuksen osalta. Mitä keinoja Mäntsälän kunnalla on saada 
osaavaa koulutettua henkilökuntaa työtehtäviin? Miten saadaan 
sijaisjärjestelyt toimimaan siten, että riittävä henkilöstö päivän kaikissa 
tilanteissa takaa työrauhan ja auttaa jaksamaan työssä?

• Sivistyslautakunnalle kysymyksiä ja pohdittavaa
• Mikä on nyt A2-kielen opetuksen aloittamisen tilanne?
• Ohkolan koulun oppilailla ei ole mahdollisuutta opiskella yläkoulussa 

Kellokoskella saksaa tai jotakin muuta valinnaiskieltä, koska alakoulun tiedot 
puuttuvat. Ainoa mahdollisuus on vanhempien kustantama yksityisopetus ja sen 
pohjalta pääsykoe. Ei ole tasa-arvoista!

• Kaksikieliset lapset eivät voi koulussa vahvistaa ja hyödyntää kielitaitoaan, 
koska ei ole tarjolla sopivantasoista opetusta.

• Miten yhdessä päiväkodissa englantia oppineet lapset voivat jatkaa kielen 
opiskelua koulussa? Tuskin heille on eri ryhmää.
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Asukasilta 2022
Tekninen ja elinvoimapalvelujen ajankohtaiset 

kuulumiset
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Mika Pynttäri
tekninen johtaja

2.11.2022



Mäntsälän kunnan tekninen ja elinvoimapalvelut
- Tekninen ja 

elinvoimapalvelut huolehtii 
kunnan toimitilojen, 
kuntatekniikan, 
liikuntapaikkojen sekä 
puistojen ja yleisten 
alueiden rakentamisesta ja 
ylläpidosta

- Lisäksi se huolehtii ateria- ja 
puhtauspalveluista, 
maankäytön, asumisen ja 
liikenteen palveluista

- Maaseututoimesta sekä 
työllisyys ja 
kotouttamispalveluista 
31.10.2022 asti
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Vuoden 2022 rakentamisohjelma
(kirkonkylä)

Infra

- Lempivaaran 3-vaihe

- Ullantien jalankulku- ja pyörätie / Antintien hulevesiviemäri

- Nordenskiöldintien järjestelyn Ehnroosin koululla

- Viertolantien päällystys- ja kivityöt

- Mäntsälänjoen 1- ja 2-vaiheen vihertyöt

Talonrakennus

- Hepolan koulun vesikaton korjaus

- Ehnroosin koulu

- Koskenrannan päiväkoti (Amanda)
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Vuoden 2022 
rakentamisohjelma
(Hyökännummi)

Infra

- Roinilantien asuinalueen kadut ja 
kunnallistekniikka

- Poutalantien ja Pistolantien alueiden 
hulevesiviemäröintiä
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Vuoden 2023 rakentamisohjelma
(kirkonkylä)

Infra

- Kaakkumäentie ja Kaakkumäenraitin silta

- Kivistöntien jalankulku- ja pyörätie ja Sepäntie risteyksen parantaminen

- Hirvihaarantien jalankulku- ja pyörätie hankkeen 1-osa

- Linnala II teollisuusalueelle uuden liittymän ja keskisaarekkeen rakentaminen 
mt140:lle

- Mt140 keskikaistan istutukset ja kiveykset

- Lempivaaran asuinalueen 4-vaiheen rakentaminen

- Urheilutien saneeraus (pysäköintitaskut, hulevesiviemärit)

- Risto Kallion raitin jäsentely ja erotettu jalankulku- ja pyörätie

- Riihenmäen koulun kentän tekonurmi

- Heissanpuiston saneeraus

- Kallenkuja

Talonrakennus

- Koskenrannan päiväkoti (Amanda) 12



Vuoden 2023 rakentamisohjelma
(Hyökännummi)

Infra

- Porakallion alueen ulkoilureitti ja luontopolkujen 
viitoitus

- hanke toteutetaan yhdessä Tuusulan kunnan kanssa

- Hulevesiviemäröintityöt jatkuvat Poutalantieltä

- Taruman aukion viimeistelytyöt
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Porakallion ulkoilureitti

- Porakallion alueen ulkoilureitti ja 
luontopolkujen viitoitus

- Hanke toteutetaan yhdessä Tuusulan kunnan 
kanssa, mallia Sarvikallio

- Reitit perustetaan kevyesti ja luontoa säästäen
- Tässä vaiheessa ei valaistusta
- Ei täytä esteettömyyden vaatimuksia 

kaltevuuksien vuoksi
- Ei P-aluetta tässä vaiheessa
- Suunnitelma yleisesti nähtävillä 7.11.-

27.11.2022
- Toteutus kesäkaudella 2023
- Kustannusarvio n. 53 000 €
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Kävelyn ja pyöräilyn 
kehittämisohjelman päivittäminen
Vuoden 2015 kehittämisohjelma päivitettiin

- vastaa Mäntsälä 2050 yleiskaavan tavoitteita
- ohjelmoitiin tavoiteverkkoon jo tehtyjen kevytväylien tilalle uudet 

hankkeet

Hirvihaarantien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen 
Uudenmaan ELY-keskuksen ohjelmassa vuodelle 2023.

- Toteutetaan kahdessa vaiheessa
- 1-vaihe mt140-Hirvihaaran koulu (2023)
- 2-vaihe Kuntomajantie-Sepänmäen museo (2024?)
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Mäntsälän yleiskaava 2050
Taustaa:

Koko kunnan kattavan yleiskaavan laatiminen käynnistettiin 
vuonna  2018. Kehityskuvavaihe oli vuonna 2020 ja 
luonnosvaihe 2021.

Tilanne tällä hetkellä:

Kaavaluonnoksesta annettiin runsaasti palautetta. Aineistoja 
päivitetään ja täydennetään saadun palautteen perusteella.

Periaatelinjausten tarkistaminen tulee vaikuttamaan 
yleiskaavan sisältöön ja etenemisaikatauluun.

Lisätietoja:
- Yleiskaavainsinööri Tuula Vuorinen, puh. 040 3145 437
- Kaavasuunnittelija Outi Kampman, puh. 0403145457

Kuntakehityspalvelut



Joukkoliikenneasiat ja kuljetukset

- kuljetussopimusten optiovuosista tehty päätös 
keväällä 2022 eli nykyisten sopimukset voimassa 
lukuvuoteen 2024-2025 asti (kevään 2025 loppuun) 
– nykyiset toimijat ja järjestelyt jatkuvat siis tämän 
lukukauden lisäksi 2 seuraavaa lukukautta

- tärkeintä järjestelyjen kannalta saada hakemukset ja 
oikeat tiedot ajoissa

- kysely parhaillaan menossa koulukuljetusoppilaiden 
huoltajille, vastaukset 28.9.2022, ks. Wilman 
tiedotteet

- Mäntsälä-pyörät tänä kesänä kokeilussa 2 tunnin 
ilmainen käyttö, pyörät olleet ennätysmäärin nyt 
ajossa, hienoa!

Kuntakehityspalvelut



Pyydyskorven 
asemakaava

3 tonttia rivitaloille
21 tonttia erillispientaloille

Alustava toteutus 2024-25
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Roinilantien
asemakaava

9 tonttia rivitaloille
27 tonttia erillispientaloille

Valmistuu 2023

21



Tasalan 
asemakaava

Rivitaloille?
Erillispientaloille?

Kaavan aikataulu: luonnos talvella 2023
Alustava rakentamisen aikataulu 2025-26
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Kiitos mielenkiinnosta ja 
mukavaa syksyn jatkoa!

Rakennamme parasta arkea 

Mäntsälän kunta / tekninen ja elinvoimapalvelut

tekninen johtaja mika.pynttari@mantsala.fi

yleiskaavainsinööri tuula.vuorinen@mantsala.fi

kuntakehitysjohtaja vesa.gummerus@mantsala.fi

Instagram #mantsalatekniset
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