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Puheenjohtaja
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 40

Hallintosäännön § 146 mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja
toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kuntalain 103 §:n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun
vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä.
Kokouskutsu on hallintosäännön 99 §:n mukaan toimitettu osallistujille ja
julkaistu verkkosivulla vähintään 5 päivää ennen valtuuston kokousta.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle
kutsutuksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenille
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 41
Hallintosäännön 158 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Kaupunginvaltuuston 5.6.2017 § 2 mukaan mukaan pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua ja että pöytäkirjan
tarkastus tapahtuu kokousta seuravana maanantaina klo 15.00
kaupungintalolla, infopisteessä, os. Tehdaskatu 2.
Kaupunginvaltuuston 5.6.2017 § 6 mukaan tarkastettu pöytäkirja pidetään
kuntalain 140 §:n mukaisesti nähtävänä tarkastamista seuraavana
arkipäivänä kaupungin tietoverkossa.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Keto-oja
Piia ja Kymäläinen Pekka. Pöytäkirja tarkastetaan 23.4.2018 klo 15.00
kaupungintalon infopisteessä ja julkaistaan kaupungin tietoverkossa
24.4.2018.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Keto-oja Piia
ja Lehti Timo. Pöytäkirja tarkastetaan 23.4.2018 klo 15.00 kaupungintalon
infopisteessä ja julkaistaan kaupungin tietoverkossa 24.4.2018.
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Asioiden käsittelyjärjestys
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 42

Hallintosäännön 111 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan
mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Kyselytunti
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 43
Hallintosäännön 132 §:
”Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle tai
kaupunginjohtajalle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä kunnan
hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Valtuuston puheenjohtajan
kutsuma puheenjohtajaneuvosto sopii kutakin valtuustokautta varten
kyselytunnin järjestämistavasta ja käytännön menettelytavoista.
Kyselytunti on julkinen.
Valtuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja tai heidän
määräämänsä vastaa kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan
saapumisjärjestyksessä, ellei puheenjohtaja toisin päätä.
Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään siinä ajassa kuin
valtuuston puheenjohtajan kutsuma puheenjohtajaneuvosto on
kysymysten toimittamisesta sopinut.”
Puheenjohtajaneuvosto on 28.8.2017 päättänyt seuraavaa:
”Kyselytunti tulee jatkossa pykälänä valtuuston listalle listan alkupäähän,
eli laillisuuden ja päätösvaltaisuuden jälkeen. Kysymykset on jätettävä
kirjallisesti viikkoa ennen kokousta ja kohdistettava joko
kaupunginjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle, jotka voivat
harkintansa mukaan ohjata vastauksen antamisen jollekin virkamiehelle.
Valtuutetut voivat esittää lisäkysymyksiä puheenjohtajan harkinnan
mukaan.”
Kysymykset lähetetään kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen
puheenjohtajan ohella myös osoitteeseen kirjaamo@salo.fi. Kyselytunnista
laaditaan erillinen muistio.
Määräaikaan mennessä ei ole toimitettu valtuustokysymyksiä.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite Vartsalan saaren rantaosayleiskaavan ja kaavoituksen
käynnistämisestä Luodonpään tilalla
3000/10.02.02/2017
Kaupunginvaltuusto 18.12.2017 § 98
Osmo Friberg ym. tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite Vartsalan saaren rantayleiskaavan ja kaavoituksen
käynnistämiseksi Luodonpään tilalla, kaupungilla 16,8 ha maa-alue
Vartsalan saaressa jota olisi aktiivisesti ryhdyttävä kaavoittamaan
parempaa hyödyntämistä varten."
Osmo Friberg
Annika Viitanen"
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta § 46

Valmistelija: kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi,
02-7785113
Osmo Friberg ja Annika Viitanen ovat tehneet yllä kerrotun valtuustoaloitteen Vartsalansaaren kaupungin omistamien alueiden kaavoittamiseksi
parempaa hyödyntämistä varten. Vastaavanlaista aloitetta on aiemmin käsitelty myös Halikon kunnan aikana. Liitteenä on päätöspöytäkirjaketju
vuodelta 2001.
Salon kaupungilla on Vartsalansaaressa kaksi rantakiinteistöä, Luodonpää
(Rnr 537-2-1) ja Ämmännokka (Rnr 537-2-57), jotka sijaitsevat toisiinsa rajoittuen Vartsalansaaren lounaispäässä. Lisäksi kaupunki omistaa lähistöllä olevat saaret: Papinsaari ja Mäntysaari (Rnr 537-6-2) sekä Kaisaari (Rnr
537-8-0). Kaikki nämä alueet on maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi (VR). Alueille on myös Halikon kunnan aikana hyväksytty rantayleiskaava, jota ei kuitenkaan ole Vartsalansaaren osalta vahvistettu muun rantayleiskaavan mukana, koska silloisessa seutukaavassa koko Vartsalansaari oli osoitettu virkistysalueeksi. Esityslistan liitekartassa on esitetty
kaupungin omistamat tässä tarkoitetut maa- ja vesialueet.
Yleiskaava kuitenkin osoitti silloisen Halikon kunnan tahdon, joten rantayleiskaava on ns. oikeusvaikutukseton valtuuston hyväksymä yleiskaava.
Rantayleiskaavassa kaupungin omistamat alueet on varattu leiri- ja virkistyskeskusten alueeksi, retkeily- ja ulkoilualueeksi, maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi sekä venevalkama-alueeksi.
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Yllä mainitut pienemmät saaret on rantayleiskaavassa vahvistettu retkeilyja ulkoilualueiksi.
Vuonna 2013 Salossa laadittiin ns. rantakiinteistöselvitys. Siinä yhteydessä
päätettiin, että aloitteen tarkoittamat alueet kuuluvat ns. jatkoselvitettäviin
ja mahdollisesti kaavoitettaviin ranta-alueisiin. Vastaaviin alueisiin kuuluivat myös mm. Perttelissä sijaitsevan Varvojärven rannalla olevat kaupungin omistamat maat. Varvojärven rannat päätettiin ottaa vuoden
2018-2019 kaavoitusohjelmaan kaupungin omana ranta-asemakaavoituskohteena. Hanke on ensimmäinen rantakiinteistöselvityksen kaavoitettavaksi ajatelluista ranta-alueista ja sitä viedään eteenpäin kaupunkisuunnittelun resurssien puitteissa. Vastaavasti myöhemmin voidaan viedä eteenpäin myös Luodonpään, Ämmännokan ja em. saarten kaavoitusta.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee aloitteen johdosta annetun edellä
olevan selvityksen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.03.2018 § 112
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee aloitteen johdosta annetun edellä olevan selvityksen tiedoksi ja
katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 44
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteen johdosta annetun edellä
olevan selvityksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Kaupungin maanomistus Luodonpää, Ämmännokka
Kvalt 2002 01 21 § 5 Halikko
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Kokoomuksen ja SDP:n valtuustoryhmien valtuustoaloite koskien lasten harrastustakuuta
2126/12.05.02/2016
Kaupunginvaltuusto 14.11.2016 § 102

Ari Aalto ja Saku Nikkanen tekivät Kokoomuksen ja SDP:n
valtuustoryhmien puolesta seuraavan aloitteen:
"Valtuustoaloite:
Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus
Harrastustakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle
vähintään yksi harrastus. Lasten ja nuorten harrastaminen parantaa
oppimista, kehittää sosiaalisia taitoja sekä tuo mielekästä tekemistä
vapaa-aikaan. Jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen.
Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan 35 prosenttia nuorista (alle
29-vuotiaat) on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi.
Nuorista enää hieman reilu puolet kokee kiinnittyvänsä suomalaiseen
yhteiskuntaan, kun vielä 2012 luku oli 76 prosenttia. Harrastustoiminta on
ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä.
Harrastustoiminta luo myös yhteenkuuluvuutta.
Harrastuksen aloittamisen suurin yksittäinen este on harrastusten
kustannukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt harrastamisen
hintaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti liikuntaharrastusten näkökulmasta.
Selvityksessä nostettiin esille muun muassa lajiliittojen yhteiset
lisenssijärjestelmät sekä matalan kynnyksen harrastustoiminnan
tarjoaminen. Lisäksi selvityksessä esitettiin kuntatason toimenpiteeksi
liikuntapaikkojen maksutonta tai nimellisiin korvauksiin pohjautuvaa
käyttöä erityisesti lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi.
Harrastustoiminnan aloittamisessa on tärkeää, että kunta tarjoaa matalan
kynnyksen harrastustoimintaa. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan
lasten ja nuorten monipuolista harrastamista.
Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Salon
kaupunki käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle
taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.
Edellytämme, että selvitystyössä otetaan myös huomioon mahdollisuudet
tukea lasten harrastustoimintaa esimerkiksi joustava koulupäivä
-hankkeen avulla. Toivomme, että liikunnan ja kulttuurin määrää lisätään
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koulupäivään vapaaehtoisuuden ja valinnaisuuden pohjalta kolmatta
sektoria hyödyntäen.
Salossa 14.11.2016
Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta:
Puheenjohtaja Ari Aalto

SDP:n valtuustöryhmän puolesta:
Matti Varajärvi
Pekka Kymäläinen
Piia Keto-oja
Hannu Eeva
Katja Taimela
Pirjo Virtanen
Simo Vesa
Eija Seppälä
Hannu Ranta
Simo Paassilta
Saku Nikkanen"
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Opetuslautakunta 07.02.2017 § 7
Valmistelijat: sosiaalipalveluiden päällikkö Eeva Purhonen,
eeva.purhonen@salo.fi, puh. (02) 778 3000, lasten ja nuorten palveluiden
päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi, (02) 778 4001, vs.
vapaa-aikapäällikkö Heli Antikainen-Pauna, heli.antikainen-pauna@salo.fi,
(02) 778 4017, vs. liikuntapalveluiden esimies Saku Nikkanen,
saku.nikkanen@salo.fi, (02) 778 4700, nuorisopalvelujen esimies Johanna
Paananen, johanna.paananen@salo.fi, (02) 778 4800
Ari Aalto ja Saku Nikkanen ovat tehneet 14.11.2016 § 102 Kokoomuksen
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ja SDP:n valtuustoryhmien puolesta aloitteen koskien lasten
harrastustakuuta.
Jokainen nuori tarvitsee mahdollisuuden mielekkääseen vapaa-ajan
toimintaan ja ystävien tapaamiseen. Salossa on tälläkin hetkellä
mahdollista harrastaa monipuolisesti ja osittain myös maksutta. Nykyiset
mahdollisuudet tuleekin saattaa kaupunkilaisille näkyvimmiksi esim.
harrastusportaalin avulla. Kaupunki tukee kolmannen sektorin toimintaa
mm. tarjoamalla tiloja käyttöön maksutta sekä avustuksin. Kaupungin
tehtävä on tarvittaessa täydentää olemassa olevaa tarjontaa ja luoda
edellytyksiä monipuoliselle harrastustoiminnalle.
Laajaa tietoa salolaisten lasten ja nuorten vapaa-ajan vietosta ja siihen
liittyvistä harrastuksista ei kuitenkaan parhaillaan ole käytettävissä esim.
edelliset kouluterveys- ja nuoret luupin alla kyselyt ovat vuodelta 2013.
Tästä syystä nähdään tärkeäksi toteuttaa lapsille ja nuorille kysely, jonka
avulla saadaan tarvittavaa tietoa mm. siitä mitä harrastuksia salolaisilla
lapsilla ja nuorilla tällä hetkellä on, haluaisivatko he harrastaa jotakin
tiettyä lajia ja ovatko esim. taloudelliset seikat esteenä
harrastustoiminnalle.
Kysely kohdistetaan kaikkiin salolaisiin 3-6-luokkaisiin, yläkoululaisiin sekä
lukiossa ja ammattiopistossa opiskeleville nuorille ja se tullaan
toteuttamaan kevään 2017 aikana opiskelijatyönä yhteistyössä
Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Saadut tulokset tullaan
saattamaan tiedoksi opetus-, sosiaali ja terveys- sekä vapaa-ajan
lautakunnille sekä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Tuloksia tullaan käyttämään monialaisen yhteistyön pohjana ja asiaa
valmistellaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta merkitsee aloitteen valmistelun tässä vaiheessa
tiedoksi.
Päätös:
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Opetuslautakunta 16.05.2017 § 52

Valmistelija: nuorisopalvelujen esimies Johanna Paananen,
johanna.paananen@salo.fi, (02) 778 4800
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Toteutetun kyselyn tulokset esitellään opetuslautakunnalle kokouksessa.
Tulokset saatetaan tiedoksi myös sosiaali ja terveys- sekä vapaa-ajan
lautakunnille. Kehittämistyötä tullaan jatkamaan monialaisesti.
Vs. apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta merkitsee tiedoksi kyselyn tulokset. Lisäksi
opetuslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle,
että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Niko Juvonen oli läsnä
kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.15-18.36 esittelemässä
nuorille teetetyn kyselyn tuloksia opetuslautakunnalle.
Kaupunginhallitus 29.01.2018 § 38
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja katsoo aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Saija Karnisto-Toivonen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun ja kaupunginhallituksen kokouksessa esitellään nuorille
teetetyn kyselyn tulokset tai toimitetaan vastaava selvitys.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun Saija
Karnisto-Toivosen ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus 26.02.2018 § 90
Valmistelija: nuorisopalvelujen esimies Johanna Paananen,
johanna.paananen@salo.fi, (02) 778 4800.
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Esityslistan liitteenä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Niko
Juvosen laatima yhteenveto kyselyn tuloksista. Lisäksi
kaupunginhallituksen kokousintraan on toimitettu Niko Juvosen
opinnäytetyö ”Jokaiselle nuorelle aikakin yksi harrastus” Yläkoululaisten
nuorten harrastaminen Salossa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen
tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Marko Tapio ehdotti, että kaupunginhallitus päättää, että erilaiset
harrastusmahdollisuudet kootaan kaupungin nettisivuille.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että erilaiset
harrastusmahdollisuudet kootaan kaupungin nettisivuille.
Kaupunginvaltuusto 05.03.2018 § 29
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja katsoo aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Sanna Lundström Marjatta Hyttisen ja Elina Suonio-Peltosalon
kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle, jotta valtuusto voi
tutustua asiaa koskevaan opinnäytetyöhön.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 137
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja katsoo aloitteen
loppuun käsitellyksi.
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Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Niko Juvosen opinnäytetyö
ja hänen laatimansa yhteenveto kyselyn tuloksista on esityslistan
oheismateriaalina.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 45
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja katsoo aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Marko Tapio teki Sanna Lundströmin kannattamana ponsiehdotuksen, että
selvitetään mahdollisuus avata liikuntavälinekirjasto Saloon.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen
ehdotuksen sekä Marko Tapion tekemän ponsiehdotuksen.
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Vakanssi 600 015, liikennesuunnittelijan viran perustaminen
798/01.01.00.00/2018
Kaupunkikehityslautakunta § 62

Valmistelija: Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001
Vuoden 2019 talousarvioehdotukseen valmisteltiin ehdotus uuden
liikennesuunnittelijan vakanssin perustamiseksi kustannuspaikalle 6110
Palvelu- ja ostoliikenne. Ehdotusta perusteltiin seuraavasti:
"Vuoden 2017 aikana Salon alueen joukkoliikenteestä 2/3 lankesi
kaupungin organisoitavaksi entisen 1/7 sijaan. Myös
palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaiseen joukkoliikenteeseen
siirtyminen ja vuonna 2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista
lisäävät molemmat jatkossa kaupungin velvoitteita alueensa
toimivaltaisena viranomaisena ja liikennepalvelun tuottajana.
Ensimmäisessä vaiheessa on suunniteltava joukkoliikenteen linjasto sekä
käyttöön otettavat lipputariffit sekä valmisteltava liikenteen ja lippu- ja
maksujärjestelmän hankinta. Lisäksi on sovittava lippujen
latausverkostosta. Lakimuutos taas asettaa vaatimuksia liikennetiedon
jakamisesta sähköisessä rajapinnoissa, mitä varten on sekä suunniteltava
ja toteutettava ko. tiedon kerääminen ja rajapintaratkaisu. Tähän asti
pienimuotoista liikenteensuunnittelua on voitu hankkia ostopalveluna,
mutta uudessa laajuudessaan joukkoliikenteen suunnittelu, organisointi,
lain tietovelvoitteiden täyttäminen sekä asiakaspalvelu ja -tiedotus
lisääntyvät huomattavasti.
Näin ollen esitetään liikennesuunnittelijan palkkaamista toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen. Hän ottaisi hoitaakseen PSA-liikenteen
ajosuunnittelun, aikataulu- ja lipputiedon kokoamisen, sähköisen
jakamisen sekä asiakaspalvelun. Lisäksi hän toimisi sijaisena yksikön
koordinaattoreille. Sote-ja maakuntauudistuksen toteuttaminen v. 2020
alusta vaikuttanee liikennepalvelunyksikön henkilöstötarpeeseen. Uuteen
tilanteeseen on mahdollista tarvittaessa mukautua eläkkeelle jäämistä
hyödyntäen."
Kaupunkikehityslautakunta päätti 19.9.2017 § 59 oman
talousarvioehdotuksensa yhteydessä muuttaa vakanssin määräaikaiseksi
ajalle 1.1.-31.12.2018. Kaupunginhallitus päätti 7.11.2017 § 202 poistaa
määräaikaisen liikennesuunnittelijan vakanssin omasta ehdotuksestaan ja
siirsi määrärahat ostopalveluihin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017
§ 78 kaupunginhallituksen ehdotuksen tältä osin.
Käytäntö on alkuvuoden aikana osoittanut, että liikennepalvelujen
tavoitteiden mukainen toiminta edellyttää liikennepalveluyksikköön lisää
henkilöstöresurssia. Sen johdosta uudistetaan nyt talousarvioehdotuksen
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yhteydessä valmisteltu ehdotus uuden vakanssin perustamiseksi.
Alkuperäiset perustelut ovat edelleen voimassa sillä muutoksella, että
vakanssia esitetään perustettavaksi virkasuhteena, jotta tehtävään
valittava voi tarvittaessa myös tehdä esim. kuljetusjärjestelyyn liittyviä
viranhaltijapäätöksiä.
Virka ei edellyttä lisämäärärahaa, koska talousarviokäsittelyn yhteydessä
virkaa varten esitetty palkkamääräraha siirrettiin palvelujen ostoihin.
Esityslistan liitteenä ovat viran perustietolomake ja tehtävänkuvaus.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se
perustaa uuden liikennesuunnittelijan viran
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 156
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää perustaa liikennesuunnittelijan viran (nro 600
015) 1.5.2018 alkaen.
Päätös:
Merkittiin, että kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi oli asiantuntijana
kokouksessa.
Timo Lehti Pertti Vallitun kannattamana ehdotti, että kaupunginhallituksen
päätös saatetaan kaupunginvaltuuston tiedoksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja päätti
lisäksi yksimielisesti, että kaupunginhallitus ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee päätöksen
tiedoksi.
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 46
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee päätöksen tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Perustietolomake, vakanssi 600 015, liikennesuunnittelijan viran
perustaminen
Tehtäväkuvaus, vakanssi 600 015, liikennesuunnittelijan viran
perustaminen
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Hajalan päiväkodin lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen Metsärinteen päiväkotiin /
lisämääräraha
2488/00.01.00.09/2017
Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 268
Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi,
044 778 2059
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ilmoitti 15.11.2017 käyttävänsä
otto-oikeuttaan Hajalan päiväkotia koskevaan opetuslautakunnan
päätökseen 14.11.2017 § 58.
Opetuslautakunnan päätös on seuraava:
"Hajalan päiväkodin tilanne
2488/00.01.00.09/2017
Opetuslautakunta 24.10.2017 § 49
Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Anna Karlsson,
anna.karlsson@salo.fi, p. 02 778 7850
Hajalan päiväkoti toimii 1900-luvun alkupuolella valmistuneessa
hirsirunkoisessa rakennuksessa. Päiväkodin toiminta on perustettu
Halikon kunnan toimesta Hajalan koulun entisen puukäsityöluokan sekä
opettajainhuoneen tiloihin vuoden 2008 alussa.
Päiväkodissa toimii kolmen kasvatusvastuullisen työntekijän 0 - 6
-vuotiaiden lapsiryhmä jossa tällä hetkellä lapsia on 18. Päiväkodissa on
suoritettu terveydensuojelulain mukainen tarkastus kesäkuussa 2017.
Tarkastuksella kävi ilmi, että päiväkodin tilat eivät ole toimintaan nähden
riittävät ja tarkastuksessa havaittiin epäkohtia, jotka vaikuttavat päiväkodin
terveydellisiin oloihin. Päiväkodin käytössä on kaksi ryhmätilaa, joissa
pinta-alaa on yhteensä noin 47m2. Suositusten mukaan päiväkodeissa
tulisi lattian hyötypinta-alan olla 4-10m2 /lapsi. Päiväkodin käytössä olevat
neliöt eivät riitä nykyiselle lapsimäärälle. Leikki-, keittiö- ja ruokailutila ovat
samaa tilaa aiheuttaen turvallisuusriskin sekä lapsille että aikuisille.
Wc-tilojen mitoitus ei ole riittävä. Lasten käytössä on yksi wc, kun niitä
tulisi olla 1 jokaista 10 alkavaa lasta kohden. Päiväkodin ilmanvaihto ei ole
riittävä päiväkotiryhmän lapsimäärälle. Ilmanvaihtoon liittyvät korjaukset
eivät toisi toiminnan jatkamisen kannalta riittäviä muutoksia tilojen
toiminnallisuuteen ja sisäilman riittävyyteen.
Varhaiskasvatuslain 6§ (8.5.2015/580 ) sekä
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden(2016) mukaan
varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä
terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen.
Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä on
huomioitava esteettömyys. Edellä mainittujen normien ja
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asiantuntijalausuntojen mukaan Hajalan päiväkodin tilat eivät ole
toimintaan nähden riittävät. Tilat ovat toiminnallisesti
epätarkoituksenmukaiset eivätkä täytä päiväkotitiloille asetettuja
vaatimuksia.
Terveystarkastajan lausuman mukaan toimintaa voidaan jatkaa
joululomaan saakka.
Päiväkodin henkilöstölle ja lasten huoltajille on järjestetty erilliset tiedotusja keskustelutilaisuudet tarkastuskertomusten tuloksista ja toiminnan
jatkosta.
Toiminnan jatkamisen eri vaihtoehdoista on tehty liitteenä oleva
vaikutusten arviointi.
Hajalan päiväkodin nykyinen toiminta ja työntekijät voidaan siirtää
Metsärinteen päiväkodin vapaana olevaan lapsiryhmätilaan. Metsärinteen
ja Hajalan päiväkodit toimivat saman päiväkodin johtajan alaisuudessa.
Hajalan päiväkoti on ollut suljettuna koulujen lomien aikoina ja
päivystysajan toiminta on järjestetty Metsärinteen päiväkodissa.
Hajalan päiväkodin henkilöstöä on kuultu päiväkodin lakkauttamisesta ja
toiminannan yhdistymisestä Metsärinteen päiväkotiin kunnallisen
yhteistoimintalain 4 ja 5 §:n mukaisessa yhteistoimintamenettelyä
koskevassa tilaisuudessa.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta päättää lakkauttaa Hajalan päiväkodin 31.12.2017 ja
yhdistää toiminnan Metsärinteen päiväkotiin.
Päätös:
Hannu Eeva ehdotti, että asia lähetetään uudelleen valmisteluun ja
päiväkodin korjaustoimenpiteet aloitetaan välittömästi.
Marianne Bonn ja Antti Olkinuora kannattivat tehtyä ehdotusta.
Opetuslautakunta piti neuvottelutauon klo 18.05-18.12.
Apulaiskaupunginjohtajan päätöksestä oli tehty kannatettu
muutosehdotus, joten opetuslautakunta suoritti asiassa
nimenhuutoäänestyksen asian käsittelyn jatkamisen ja uudelleen
valmisteluun lähettämisen välillä.
Pohjaehdotus: JAA 2 ääntä
(Viitanen Annika, Väistö Janne)
Muutosehdotus: EI 11 ääntä
(Eeva Hannu, Paukkeri Mika, Bonn Marianne, Laaksonen Annina,
Leppähaara Marja, Nummila Mika, Olkinuora Antti, Raitanen Toni,
Savela-Kirjonen Annikka, Shabani Maritza, Wiman-Määttä Lea)
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Opetuslautakunta päätti äänin 2-11 lähettää asian uudelleen
valmisteltavaksi.
Annika Viitanen, Janne Väistö ja Jari Niemelä jättivät asiaan eriävän
mielipiteen.
Opetuslautakunta 14.11.2017 § 58
Lounais-Suomen aluehallintovirasto suoritti tarkastuskäynnin Hajalan
päiväkodissa 7.11.2017 ja päätti sulkea päiväkodin välittömästi.
Lisäksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut kirjallisen
päätöksen 10.11.2017 koskien Hajalan päiväkodin sulkemista. Päätös on
julkaistu oheismateriaalina sähköiseen kokoushallintaan.
Opetuslautakunta merkitsee aluehallintoviraston päätöksen tiedoksi.
Annina Laaksonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 16.10.
Viranhaltijat esittivät kokouksessa kesäkuun alun 2017 jälkeiset
tapahtumat päiväkodin tilanteessa.
Annika Viitanen ehdotti, että asia otetaan tarkasteluun
oppimisympäristöselvitystyön yhteydessä.
Janne Väistö kannatti tehtyä ehdotusta.
Hannu Eeva ehdotti, että opetuslautakunta päättää Lounais-Suomen
aluehallintoviraston päätöksestä huolimatta, että kaupungin
kiinteistöpalvelut ryhtyy välittömästi toimiin Hajalan päiväkodin
korjaamiseksi opetuslautakunnan 24.10.2017 päättämällä tavalla
ympäristöterveydenhuollon edellyttämälle tasolle. Lisäksi Hannu Eeva
ehdotti, että opetuslautakunta päättää hakea muutosta Lounais-Suomen
aluehallintoviraston asiassa tekemään päätökseen.
Maritza Heino, Antti Olkinuora ja Marianne Bonn kannattivat tehtyjä
ehdotuksia.
Asian käsittelyssä oli tehty kaksi kannatettua ehdotusta, joten
opetuslautakunta suoritti asiassa nimenhuutoäänestyksen.
Hannu Eevan ehdotus JAA: 10 ääntä
(Eeva Hannu, Paukkeri Mika, Bonn Marianne, Leppähaara Marja,
Nummila Mika, Olkinuora Antti, Raitanen Toni, Savela-Kirjonen Annikka,
Heino Maritza ja Wiman-Määttä Lea)
Annika Viitasen ehdotus EI: 3 ääntä
(Viitanen Annika, Laaksonen Annina, Väistö Janne)
Opetuslautakunta merkitsi Lounais-Suomen aluehallintoviraston tekemän
päätöksen tiedoksi.
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Lisäksi opetuslautakunta päätti äänin 10-3, että Lounais-Suomen
aluehallintoviraston päätöksestä huolimatta kaupungin kiinteistöpalvelut
ryhtyy välittömästi toimiin Hajalan päiväkodin korjaamiseksi
ympäristöterveydenhuollon edellyttämälle tasolle opetuslautakunnan
24.10.2017 päättämällä tavalla sekä lisäksi,
että Lounais-Suomen aluehallintoviraston asiassa tekemään päätökseen
lähdetään hakemaan muutosta.
Annika Viitanen, Janne Väistö ja Jari Niemelä jättivät eriävän mielipiteen
tehtyyn päätökseen."
Kaupunginhallituksen käsittely
Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi,
puh. 044 778 2059
Hajalan päiväkotia koskevat vaihtoehdot tulee selvittää. Yhtenä
vaihtoehtona on korjata nykyiset tilat. Päätös tulee kuitenkin tehdä
valmistelun pohjalta. Valmistelussa selvitetään, mitä korjaustoimia
edellytetään, että tilat voitaisiin ottaa hyväksyttävästi päiväkotikäyttöön ja
mikä on hankkeen kustannusarvio. Lisäksi tulee selvittää hankkeen
rahoitus ja mitä päätöksentekoa rahoitus edellyttää. Valmistelussa on
selvitettävä myös eri vaihtoehdot päivähoidon järjestämiseksi ottaen
huomioon varhaiskasvatuksesta annetut keskeiset kaupungin linjaukset ja
ratkaisujen vaikuttavuus. Lasten vanhempia kuullaan valmistelun
yhteydessä.
Asia tuodaan valmistelun jälkeen kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää lähettää Hajalan päivähoitoa koskevan asian
valmisteltavaksi edellä kaupunginhallituksen käsittelyn valmistelutekstissä
lausutun mukaisesti.
Päätös:
Timo Lehti Marja Ruokosen ja Ulla Huittisen kannattamana ehdotti, että
lasten vanhemmille ja muille kyläläisille annetaan mahdollisuus osallistua
asian valmisteluun.
Heikki Tamminen poistui klo 19.48 tämän asian käsittelyn aikana.
Mikko Lundén Simo Vesan kannattamana ehdotti, että kaupunginhallitus
päättää asiasta opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi Timo Lehden ehdotuksen yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että Mikko Lundén oli tehnyt kaupunginjohtajan
ehdotuksesta poikkeavan kannatetun muutosehdotuksen, joten asiasta oli
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äänestettävä. Äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 11 ääntä
(Saija Karnisto-Toivonen, Saku Nikkanen, Sanna Lundström, Marko Tapio,
Elina Suonio-Peltosalo, Ulla Huittinen, Timo Lehti, Johanna Riski, Mira
Aaltonen, Pertti Vallittu, Marja Ruokonen).
Mikko Lundénin ehdotus sai 2 ääntä (Mikko Lundén ja Simo Vesa).
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen ja päätti lisäksi,
että lasten vanhemmille ja muille kyläläisille annetaan mahdollisuus
osallistua asian valmisteluun.
Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 161
Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi,
puh. 044 778 2059, varhaiskasvatuspäällikkö Anna Karlsson,
anna.karlsson@salo.fi, puh 044 778 7850 ja talonsuunnitteluarkkitehti
Tommi Kaarto, tommi.kaarto@salo.fi, 044 778 5102.
Kaupunginhallitus lähetti Hajalan päivähoitoa koskevan asian
valmisteltavaksi edellä lausutun mukaisesti.
Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat keskeiset linjaukset
Varhaiskasvatuksen toiminnan järjestämistä tilojen osalta ohjaa
varhaiskasvatuslain (36/1973) 2a §, joka edellyttää terveellistä ja turvallista
varhaiskasvatusympäristöä. Päivähoitoasetuksen (239/1973) 6 §:ssä
määritellään henkilöstön määrä, lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku ja
henkilöstön kelpoisuus. Lisäksi toiminnan järjestämistä ohjaa
esiopetussuunnitelman (2015) ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
(2016). Terveydensuojelulaki (763/1994) asettaa vaatimuksia tiloille ja
toiminnan järjestämiselle. RT-kortti Päiväkotien suunnittelu
(96/111003/2010) ohjeistaa päiväkotitilojen suunnittelua.
Työturvallisuuslain (738/2002) tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja
työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi
sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita
työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen
terveyden haittoja.
Kaupunginvaltuuston hyväksymään varhaiskasvatuksen
palveluverkkoselvitykseen (7.9.2015 § 66) on linjattu päiväkotien
yksikkökooksi vähintään kolmeryhmäinen päiväkoti, jossa hoitopaikkoja on
3x21 ja työntekijöitä on 9. Mitä isompi yksikkö on kyseessä, sitä
kustannustehokkaampi se on kokonaisuutena. Yksikön johtaminen,
osaamisen jakaminen ja henkilökuntaresurssin kohdentamisessa voidaan
hyödyntää synergiaetuja saman katon alla toimimisessa.
Lisäksi palveluverkkosuunnitelmaan on linjattu yksityisen palvelutuotannon
lisääminen. Tulosidonnainen palveluseteli on otettu linjausten mukaan
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käyttöön varhaiskasvatuksessa vuonna 2016. Yksityinen palvelu antaa
asiakkaille valinnanvapauden ja mahdollistaa korvata kylillä, taajamissa ja
keskustassa kunnallista toimintaa myös yksityisellä palvelutuotannolla.
Salon seudun kymmenen kunnan kuntaliitoksen yhdistymissopimuksessa
linjattiin, että vanhoissa kuntakeskuksissa säilyy muun ohella päiväkoti.
Hajala kuului Halikkoon, jossa varhaiskavstatuspalvelua on tarjolla
monessa eri yksikössä. Hajala ei ole yhdistymissopimuksessa tarkoitettu
kuntakeskus.
Päiväkodin tilasuunnittelun lähtökohdat (RT-96–11003/2010)
Tilasuunnittelun lähtökohdat ovat päiväkodin toiminnalle asetetut tavoitteet
ja lasten ja henkilökunnan määrä. Keskeisimmät huomioitavat asiat
suunnittelussa ovat:
Toimivuus
Päiväkodin toiminnan kannalta keskeistä on toiminnan sujuvuus eli hoidon,
kasvatuksen ja opetuksen ja niihin liittyvien päivittäistoimintojen, kuten
leikin, levon, ruokailun, hygienian ja ulkoilun sujuvuus:
- tilojen joustava käyttö: soveltuvuus erilaisiin toiminnallisiin tilanteisiin
(pelit, leikit, esitykset, liikunta, vesileikit, askartelu)
- yhteistyö: henkilökunnan ja lapsen sekä vanhempien toimiva
yhteistoiminta
- työympäristö: päiväkoti henkilökunnan toimintaympäristönä
- terveellisyys: ilman laatu, lämpötila, puhtaanpito, valaistus, akustiikka
- esteettömyys: ympäristöt, kalusteet ja varusteet ovat mahdollisimman
suuressa määrässä kaikkien käytettävissä, huomioiden tukea tarvitsevien
lasten tarpeet
- turvalisuus: tekniset turvallisuusvaatimukset, liikenneratkaisut,
valvottavuus
Turvallisuus
Turvallisuudella tarkoitetaan päivähoitoyksikössä annettavan
varhaiskasvatustyön turvallista toteuttamista, jonka suunnittelu perustuu
riskien arviointiin
- rakennuksen rakenteellinen turvallisuus
- paloturvallisuus
- toimintavälineiden ja leikkialueiden turvallisuus
- pihan ja kiinteistön lähiympäristön liikenneturvallisuus
- valvottavuus
- hygienia
- esteettömyys
- häiriökäyttäytymisen ja rikosten ehkäisy ja niiltä suojautuminen
- työturvallisuuteen ja –terveellisyyteen liittyvät näkökohdat
Viihtyisyys
- kodikkuus
- innostavuus, elämyksellisyys
- mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kokemukselliseen
oppimiseen
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- yhteisöllisyys
- mahdollisuus vaikuttaa oppimisympäristön suunnitteluun ja sen
muokkaamiseen.
Päiväkodin tilamitoitus
Päiväkodin tilojen riittävyys lasketaan RT 96-11003 mukaan:
"Päiväkodin sijoittaminen olemassa olevaan rakennuskantaan alun perin
muuhun käyttöön suunniteltuihin tiloihin edellyttää joustavuutta. Tällöin, ja
myös vanhaa päiväkotirakennusta korjattaessa, päiväkodin tilamitoitus
voidaan määritellä niin, että yhtä tilapaikkaa kohti tulee olla vähintään 9 m2
huoneistoalaa. Tässä laskutavassa on mukana kaikki päiväkodin tilat
liikenne- ja aputiloineen."
Kaupungin rakennusvalvonta ja terveystarkastaja noudattavat RT-kortin
mukaista laskentaohjetta, josta ei valmistelijoiden käsityksen mukaan
voida poiketa.
Lapsimäärä Hajalan alueella
Väestörekisteritietojen (28.3.2018) mukaan on Hajalan alueella 0-6
-vuotiaita lapsia 40. Hajalan postinumeroalueella (25240) on 0-6 -vuotiaita
lapsia 30. Näihin lukuihin eivät sisälly 2011 syntyneet lapset. Tällä hetkellä
Hajalan alueen lapsista on 42,5 % sijoittunut Metsärinteen päiväkotiin,
muihin yksiköihin tai perhepäivähoitoon on sijoittunut 37,5 % ja loput 20 %
eivät ole varhaiskasvatuspalvelun piirissä olevia.
Hajalan päiväkodin lapset ovat olleet sijoitettuna päiväkodin sulkemisen
jälkeen Metsärinteen päiväkotiin omana ryhmänään. Mikäli
Metsärinteeseen sijoitettu ryhmä siirtyisi takaisin Hajalaan syksyllä, olisi
päiväkodissa 15 lasta, joista 6 on siirtotoiveen tehneitä tai uusia hakijoita.
Toimintakauden alusta (1.8. alkaen) on Metsärinteen päiväkodista
vapautumassa 29 paikkaa. Hajalan ryhmä siirtyminen takaisin Hajalan
päiväkotiin vapauttaisi Metsärinteeltä 38 paikkaa. Metsärinteelle on uusia
hakemuksia 21.
Vaihtoehdot varhaiskasvatuksen järjestämiseksi
1. Toiminta jatkuisi Metsärinteen päiväkodissa.
Päiväkodissa on tilaa myös ensi syksynä Hajalan ryhmälle. Tilat ovat
suunnitellut päiväkodiksi.
2. Nykyisten tilojen korjaaminen
2.1 Yhden wc:n lisäys olemassa oleviin tiloihin
Päiväkodin eteisessä oleva vanha wc puretaan ja samaan eteistilaan
rakennetaan uusi kahdella wc-istuimella ja lavuaarilla varustettu lasten wc.
Tällöin eteisnaulakot ryhmitellään uudelleen ja tiloihin asennetaan pieni
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ilmanvaihtolaite kanavistoineen. Tämän vaihtoehdon kustannus on n.
25.000 €. Edellä kerrotun RT-kortin laskentaohjeen mukaisesti tämän
vaihtoehdon laskennalliseksi lapsiluvuksi saataisiin 10 lasta.
2.2 Sisäänkäyntikuistin muutos päiväkotitilaksi
Päiväkodin vanha sisäänkäyntikuisti purettaisiin ja tilalle tehtäisiin uusi
laajempi sisäänkäyntisiipi, johon tulisivat lasten wc-tilat, päiväkodista tällä
hetkellä kokonaan puuttuvat märkäeteistilat sekä eteisnaulakko ja
siivoustila. Tällöin lasten vanha eteistila voitaisiin ottaa ryhmätilaksi ja
saataisiin lasten toimintatilaa 17 m2 lisää. Tilat varustettaisiin pienellä
ilmanvaihtokoneella ja henkilökunnan wc-tiloja ryhmiteltäisiin uudelleen.
Tämän vaihtoehdon kustannus on n. 95.000 € ja lasten lukumäärä edellä
kerrotun RT-kortin mukaisen laskentaohjeen mukaan olisi 14.
3. Yhden ryhmän tilaelementtipäiväkoti
Pihalla oleva vanha piharakennus purettaisiin ja tilalle hankittaisiin
siirtokelpoinen tilaelementtityyppinen yhden ryhmän päiväkoti.
Tilaelementtitoimittajilta saadun kustannustiedon mukaan tallaisen
ratkaisun kustannus (budjettiarvio) olisi luokkaa 550.000 -700.000 €.
Kustannushaarukka on aika iso, koska tässä vaiheessa ei ole ollut
mahdollista saada täsmällistä tietoa tarvittavien tilojen koosta ja määristä,
kuten tarvitaanko esim. oma keittiö, vaatehuolto ja mikä mahdollinen
lämmöntuottojärjestelmä jne. Tämä vaihtoehto ei ole kaupungin linjausten
mukainen vaihtoehto (vähintään 3-ryhmäinen päiväkoti).
4. Varhaiskasvatus järjestettäisiin yksityisen palveluntuottajan toimesta
palvelusetelillä Hajalassa
Yksityinen hirsipäiväkoti laajennusvaralla sijaitsisi lähellä nykyistä
yksikköä. Rakentaminen voitaisiin aloittaa heti suunnittelutarveratkaisua
koskevan päätöksen jälkeen ja olisi valmis 6-8 kk kuluttua, eli syksyllä.
Kaupungille ei syntyisi investointi-, henkilöstö- tai toimintakustannuksia.
Palvelusetelikustannus on kaupungille 520-810 €/kk/lapsi. Palvelusetelillä
varhaiskasvatusmaksun suuruus tai maksuttomuus on asiakkaalle sama
kuin kunnallisessa palvelussa.
Hajalan vanhemmille ja kyläläisille järjestettiin 15.3.2018
kaupunginhallituksen edellyttämä tilaisuus osallistua asian valmisteluun.
Hajalan varhaiskasvatustoiminnan järjestämisen eri vaihtoehdot esiteltiin
14 osallistujalle. Osallistujille annettiin mahdollisuus lausua kirjallisesti
kannanottonsa asiaan 22.3.2018 mennessä. Kannanotto on liitteenä.
Mikäli päiväkodin lapsimäärä olisi 14 lasta, työskentelisi päiväkodissa
lasten ja henkilöstön välisen suhdeluvun (alle 3-vuotiaiden suhdeluku 1:4
ja yli 3-vuotiaiden suhdeluku 1:7) mukainen kasvatushenkilöstö riippuen
alle ja yli 3-vuotiaiden määrästä. Näin ollen yksikköön jouduttaisiin
palkkaamaan avuksi ei kasvatushenkilöstöön laskettava henkilö, jotta
päiväkoti voisi olla avoinna arkipäivisin klo 6.30-17.
Valmistelijat ehdottavat, että valittaisiin vaihtoehto 2.2, ja nykyiset
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päiväkotitilat Hajalassa korjattaisiin edellä lausutun mukaisesti. Kaupungin
tilapalveluiden arvion mukaan korjatut tilat saataisiin päiväkotikäyttöön
elokuun 2018 aikana, jos toimenpiteisiin ryhdytään heti. Korjausinvestointi
edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan
korjausinvestointiin.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että Hajalan päiväkodin tilat korjataan edellä
valmistelussa lausutun vaihtoehdon 2.2 mukaisesti, eli siten, että
toimintatilaa tulisi noin 17 m2 lisää, ja päiväkodin lapsimääräksi tulisi 14.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää 95 000 euron lisämäärärahan investointeihin
lasten ja nuorten palveluiden rakennushankkeisiin (9162 Hajalan
päiväkodin korjaus).
Päätös:
Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä,
kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, varhaiskasvatuspäällikkö Anna
Karlsson ja talosuunnitteluarkkitehti Tommi Kaarto olivat kokouksessa
asiantuntijoina.
Mikko Lundén ehdotti, että päiväkoti toteutetaan 21 lapselle samalla
aikataululla kuin esitetyssä vaihtoehdossa.
Hannu Eeva Simo Vesan kannattamana ehdotti, että päiväkodin
paikkalukua tarkastellaan tarpeen mukaan eikä sitouduta esityksen
mukaiseen lapsimäärään.
Lundénin ehdotus raukesi kannattamattomana.
Puheenjohtaja totesi, että Hannu Eeva oli tehnyt kaupunginjohtajan
ehdotuksesta poikkeavan kannatetun muutosehdotuksen, joten asiasta oli
äänestettävä. Äänestys toimitetaan kädennostolla. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 11
ääntä (Karnisto-Toivonen, Lundström, Huittinen, Lehti, Lundén,
Nyyssönen, Riski, Ruokonen, Suonio-Peltosalo, Tapio, Vallittu).
Hannu Eevan ehdotus sai kaksi ääntä (Eeva, Vesa).
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 47
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää 95 000 euron lisämäärärahan
investointeihin lasten ja nuorten palveluiden rakennushankkeisiin (9162
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Hajalan päiväkodin korjaus).
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 5

Kannanotto Hajalan päiväkodin jatkosta päättämiseen, Hajalan
kyläyhdistys ym.
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Salon kaupunkistrategia 2026
1337/00.01.02.00/2017
Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 162

Valmistelija: talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 044 778
2200, kehityspäällikkö Janne Hyvärinen, janne.hyvarinen@salo.fi, 044 778
7713
Kuntastartegiasta säädetään kuntalain 37 §:ssä seuraavasti:
"37 § Kuntastrategia
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee
ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä
tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan
tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen
toteutumisen arviointi ja seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja
-suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia
tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa."

Salon kaupunkistrategia 2026 luo kaupungin toiminnalle keskeiset
linjaukset, jotka toteuttamalla viime vuosien haastava taloudellinen ja
kaupunkirakennetta koskeva kehitys saadaan myönteiseksi ja uutta
kasvua tukevaksi.
Salossa strategia tarvitaan ensisijaisesti linjaamaan niitä isoja kysymyksiä,
joissa kaupungin tulee onnistua uuden kasvun aikaansaamiseksi.
Kaupunkistrategiaan on kirjattu ne isot hankkeet, jotka edellyttävät vahvaa
sitoutumista seuraavan kahden valtuustokauden aikana. Siksi strategia
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tähtää vuoteen 2026 ja saattaa vaatia uudistamista jo seuraavan
valtuustokauden aikana (kuntalaki 37 §). Strategiatyössä ei oteta kantaa
kaupungin kaikkiin yksittäisiin lakisääteisiin tehtäviin eikä toisteta sote- ja
maakuntauudistuksen edellyttämiä tehtäviä ja muutostarpeita tuleville
vuosille.
Osana tulevaisuuteen valmistautumista aloitettiin alkusyksystä 2017
strategiatyö Innostu Salosta -verkkokyselyllä, joka suunnattiin niin
asukkaille, henkilöstölle kuin muillekin sidosryhmille. Helmikuussa
järjestettiin kolme kuntalaiskuulemista tulevaisuuden Saloon liittyen.
Strategian suunnittelussa on tiedostettu, että vähintään yhtä tärkeää kuin
strategia-asiakirjan laatiminen, on Salon kaupunkia koskevan
tulevaisuuskeskustelun käyminen.
Uuden kaupunkistrategian mukaan kaupungin perustehtävä on kehittää
alueen elinvoimaa, edistää asukkaiden hyvinvointia ja vahvistaa
kuntalaisten osallistumista ja yhteisöllisyyttä.
Kaupungin arvot ovat se perusta, jolle toiminta rakentuu. Salon kaupungin
arvot ovat asiakaslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus ja
oikeudenmukaisuus.
Salon kaupungin visio on Salo – joka päivä parempi. Visio tarkoittaa, että
Salo on joka päivä olemme parempi kaupunki asukkaille, henkilöstölle ja
yhteistyökumppaneille. Se tarkoittaa sitä, että kaikki tekevät joka päivä
yhdessä töitä paremman Salon puolesta. Salon strategiatyön paras
mahdollinen lopputulos on tilanne, jossa jokainen salolainen haluaa
kehittää ympäristöään sekä omaa toimintaansa periaatteella joka päivä
parempi.
Strategiaa seurataan erityisesti strategiatalon avulla, johon strategian
keskeinen sisältö on kuvattu. Seuranta ja arviointi toteutetaan kaupungin
tuloskorteilla ja uudella kuukausittaisella kaupunginjohtajan johtoryhmän ja
palvelujohtajien tapaamisella, jossa käydään läpi strategian toteutumista.
Strategiatapaamisista tiedotetaan kuukausittain koko henkilöstölle.
Kaupunginhallitus seuraa strategian toteutumista säännöllisten
kaupunginjohtajan katsausten pohjalta.
Strategiatalo ja kaupunginhallituksen sekä palvelualueiden hyvinvointipalvelut ja kaupunkikehityspalvelut - tuloskortit sisältävät
keskeiset mittarit ja tunnusluvut, joiden perusteella arvioidaan työn
etenemistä. Samalla arvioidaan myös riskien vaikutus ja todennäköisyys.
Budjettiprosessin yhteydessä laadittavissa kaupunginhallituksen ja
palvelualueiden tuloskorteissa asetetaan strategiset tavoitteet valtuuston
tuloskorttien pohjalta huomioiden kaikki kuntalain määrittelemät
osa-alueet. Mm. omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet määritellään
kaupunginhallituksen korttiin.
Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021
pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Salon kaupunkistrategiaan.
Talousarvioprosessin yhteydessä palvelualueet laativat omat
tuloskorttinsa, joissa määritellään valtuuston asettimista strategisista
tavoitteista johdetut palvelualueen strategiset tavoitteet, keinot tavoitteisiin
pääsemiseksi, mittarit ja tavoitetasot sekä määritellään tavoitteisiin
kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet.
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Yhteistoimintaelin käsitteli strategiaehdotusta kokouksessaan 3.4.2018 ja
merkitsi sen tiedoksi.
Esityslistan liitteinä ovat kaupunkistrategiaa koskevat perustelut,
kaupunkistartegia 2026, valtuuston tuloskortti, kärkihankkeet sekä
strategiatalon perusteet. Oheismateriaalina on strategian taittoversio.

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy Salon kaupunkistrategian 2026 liitteen
mukaisena.
Päätös:
Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 19.00 - 19.06.
Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta klo 19.00.
Keskustelun kuluessa todettiin kärkihankkeita ja tuloskortteja koskevat
teknisluonteiset korjaukset, jotka tehdään teksteihin viranhaltijatyönä.
Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti valtuuston tuloskortin
tekstiä kortin ”Luova edelläkävijä” tavoitetta koskevan 1.1. kohdan osalta
seuraavasti: Lauseet "Oppimisympäristöjen ja palvelurakenteen
uudistaminen. Kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne.” muutetaan
yhdeksi lauseeksi: ”Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin
kehitystä tukeva palvelurakenne.”
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen kaupunginjohtajan tekemin
korjauksin.
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 48
Esityslistan liitteinä ovat kaupunkistrategia 2026 sekä valtuuston
tuloskortti. Oheismateriaalina on strategian taittoversio.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto hyväksyy Salon kaupunkistrategian 2026 liitteen
mukaisena.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että strategia-asiakirjassa on strategiatalon kuvassa
painovirhe: Elinvoimainen kasvukaupunki tulee olla vetovoimainen
kasvukaupunki. Asiassa tehdään tekninen korjaus.
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Strategia käsiteltiin teemoittain seuraavasti:
Perustehtävä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Arvot
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Visio
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Neljä strategista päämäärää ja niitä koskeva valtuustotason
tuloskortti:
Sujuvat prosessit
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Aktiivinen yrittäjyys
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Luova edelläkävijä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Osaava henkilöstö
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Kärkihankkeet
Salo 2021 –hanke
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
Salo IoT Campus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
Ekovoimalaitokseen tukeutuva kiertotalouspuisto
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
Toimiva työyhteisö
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
Kt 52 kehittäminen Salon kohdalla, II vaihe
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
Salon sairaalan tulevaisuus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen
Tunnin juna
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Elina Seitz esitti ponsiehdotuksena, että tekstiin tehdään seuraava lisäys:
”Salon tavoitteena on saada Suomusjärvelle ja Muurlaan
asemavaraukset.”
Elina Seitzin ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Tulevaisuuden asumisympäristö
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Strategiset ohjelmat
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Salon kaupunkistrategian 2026 liitteen
mukaisena.
Merkittiin että kaupunginvaltuusto piti kokoustauon klo 20.05 - 20.20.
Merkittiin että valtuutettu Matti Varajärvi poistui kokouksesta tauon
alkaessa klo 20.05.
Liitteet

Liite 6
Liite 7

Salon kaupuginvaltuusto, tuloskortti
Salon kaupunkistrategia 2026 - miksi strategia?
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Asemakaavan muutos Länsirannan katualue, ehdotusvaihe
883/10.02.03/2017
Kaupunkikehityslautakunta § 17

Valmistelija: kaavasuunnittelija Virpi Elovaara, puh. (02)778 5114,
virpi.elovaara@salo.fi
Kaavamuutoksen vireilletulo, lähtökohdat ja tavoitteet
Asemakaavan muutos Länsirannan katualue on tullut vireille 17.5.2017.
Asemakaavan muutos käynnistettiin kaupungin aloitteesta. Asemakaavan
muutoksen laatiminen hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 8.5.2017.
Kaava-alue sijaitsee Salon keskustan alueella rajoittuen Hornin kortteliin ja
Salonjoen varren puistoalueeseen Länsirannassa. Kaava-alue on kooltaan
n. 2599 m2.
Asemakaavan muutos koskee Hornin (2) kaupunginosan pysäköintialuetta
(734-3-9908-1), sekä osaa katu- ja puistoaluetta.
Asemakaava tehdään kaupungin omasta aloitteesta. Paviljonkiravintolan
toteuttaminen alueelle on yksi Salon keskustan kehittämisideakampanjassa syksyllä 2016 esille nousseista ideoista. Ideat esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.12.2016 § 208. Kaupunginhallitus linjasi päätöksessään 8.5.2017, että kaavamuutos ei merkitse sitoutumista yhden yrittäjän hankkeeseen, vaan asia käsitellään tässä vaiheessa vain kaava-asiana.
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevassa kaavassa
oleva yleinen pysäköintialue mahdollistamaan paviljonkiravintolan rakentaminen alueelle.
Suunnittelualueen nykytilanne
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen keskustan osayleiskaava 2035. Kaavassa alue on kävelypainoitteista katua, puisto-, tori- ja
aukioaluetta.
Voimassa olevassa 14.10.1983 vahvistetussa kaavassa alue on katualuetta, yleistä pysäköintialuetta sekä puistoa.
Kaavaluonnos
Kaavaluonnoksessa esitetään paviljonkiravintolan rakennuspaikaksi osaa
nykyisestä paikoitusalueesta. Alue osoitetaan kaavamerkinnällä aukio/ tori.
Rakennusoikeus on 200 kerrosneliömetriä ja rakennuksen arkkitehtuurille
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asetetaan korkeat laatuvaatimukset rakennuspaikkaan rajautuvasta maakunnallisesti merkittävästä jokirannan ympäristöstä ja valtakunnallisesti
merkittävästä rakennetun ympäristön alueesta (rautatieasema lähiympäristöineen) johtuen.
Paviljonkirakennus sijoittuu Seppä Laurin patsaan viereen. Seppä Laurin
patsas on kaavallisesti aukiolla, mutta aukiomerkintä ei estä nykyisten istutusten ja puuston säilyttämistä. Aukio-merkintä noudattaa keskustan osayleiskaavaa ja mahdollistaa katutilan muutoksen kävelypainoitteiseksi keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.
Paviljonkirakennuksen yhteyteen esitetään rakennettavaksi polkupyöräpaikoitusta, sähköauton latauspiste, sekä yksi invamitoitettu pysäköintipaikka.
Kaava-alueella on yleiseen pysäköintiin tarkoitettuja autopaikkoja 32 kpl ja
kadunvarsipaikkoja 17 kpl. Paviljonkiravintolan rakentamisen jälkeen
alueelta poistuu noin 15 kpl pysäköintipaikkoja yleisen pysäköinnin alueelta. Kadunvarsipaikat jäävät ennalleen.
Alueen pysäköintipaikkojen riittävyydestä tehdään selvitys kaavan ehdotusvaiheessa. Yleisesti voidaan todeta, että kadunvarren autopaikat tai
yleiset pysäköintialueet eivät ole asukkaiden eikä työntekijöiden omia pysäköintipaikkoja, vaan ne on tarkoitettu ensisijaisesti lyhytaikaiseen asiointiin tai vieraspysäköintiin. Yhtiöiden tulee toteuttaa paikkoja riittävästi
asukkaidensa ja työntekijöidensä tarpeisiin.
Huomioitavaa on myös, että keskustan osayleiskaavassa on varattu alueita pysäköintilaitosten (LPA) toteuttamista varten Kirkkokadulla ja Mariankadulla.
Esityslistan liitteet
Esityslistan liitteenä on 9.6.2017 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 9.6.2017 päivätty kaavaluonnoskartta.
Vs. kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta päättää asettaa Länsirannan katualueen asemakaavaluonnoksen MRA 30§:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja pyytää niistä
tarvittavat viranomaislausunnot.
Asemakaavamuutos koskee Hornin (2) kaupunginosan pysäköintialuetta
(734-3-9908-1), sekä osaa katu- ja puistoaluetta.
Asemakaavamuutoksella muodostuu Hornin (2) kaupunginosan aukio- ja
katualuetta.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunkikehityslautakunta § 101
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Valmistelija: Kaavasuunnittelija Virpi Elovaara, virpi.elovaara@salo.fi, p.
02-778 5114.
Asemakaavaluonnos oli valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä
14.8.2017-12.9.2017.
Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen aikana saatiin 6 mielipidettä.
Asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saatiin 9 lausuntoa ja 7 mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet olivat sekä kaavamuutoksen puolesta että
vastaan.
Tiivistelmä mielipiteistä ja lausunnoista
Mielipiteissä vastustettiin alueen pysäköintipaikkojen vähenemistä ja siitä
aiheutuvaa yrittäjien toimintaedellytysten heikkenemistä. Esille tuotiin vaihtoehtoinen sijaintipaikka paviljonkirakennukselle Horninpuiston alueelle.
Lisäksi kaavamuutosta pidettiin keskustan osayleiskaavan vastaisena,
koska yleiskaavassa aluetta ei ole osoitettu rakennuspaikaksi.
Viranomaislausunnoissa todettiin, että vaikutusten arviointiin on kiinnitettävä huomioita mm. pysäköintialueiden riittävyyteen. Kaavamääräyksin on
varmistettava hankkeen sopivuus ympäröivään arvoalueeseen. Rakennusja ympäristölautakunta toi esille, että jätehuollolle on varattava tilaa.
Hanketta puolustavat toivat esille mm. että keskustan vetovoimaisuus lisääntyy ja alueen asiakasvirrat kasvavat ja sen myötä alueelle tulee uusia
asiakkaita. Alueella olevia pysäköintipaikkoja saadaan enemmän käyttöön,
kun pysäköintiaikoja lyhennetään ja pysäköintiä valvotaan.
Tiivistelmä vastineista
Autopaikkojen riittävyydestä on tehty pysäköintiselvitys (kaavaselostuksen
liite 9). Poistuvien autopaikkojen tilalle kaupunki on rakentanut kesällä korvaavia autopaikkoja Helsingintielle ja Turuntielle yhteensä 20 kpl paikallisliikenteen reittimuutoksista johtuen.
Horninpuisto ei sijaitse tämän kaavamuutoksen alueella, joten vaihtoehtoista sijaintipaikkaa ei käsitellä tämän kaavamuutoksen yhteydessä.
Katualueelle voidaan kaavassa osoittaa myös rakennusalaa, mutta rakennusoikeuden on oltava sen suuruinen ja rakennusalan sijaittava niin, että
kadun luonne yleisenä kulkuväylänä säilyy. Katualuetta voidaan varata erityistä käyttötarkoitusta kuten aukiota varten. Aukio on maankäyttö- ja rakennuslain §83 mukaista yleistä aluetta.
Asemakaavan muutoksessa osoitettu aukio sijaitsee liikenneväylästä erillään, joten paviljonkirakennuksen toteuttaminen ei siten estä alueen liikennöintiä ja palvelujen saatavuutta. Keskustan osayleiskaavassa kaava-alue
on varattu kävelypainotteiseksi kaduksi jossa sijaitsee tori/ aukio. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin ja selvitykset on tehtävä siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
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Selvitykset on kuvattu kaavaselostuksessa ja vaikutuksia on arvioitu kaava-aluetta laajemmalta alueelta. Merkittävät ympäristölliset arvioinnit ja niiden perusteella määräytyvät maankäyttöratkaisut on jo tehty yleiskaavatyön yhteydessä. Asemakaavallinen suunnittelu toteutuu näiden perusteella muunnettuna asemakaavatason suunnittelutarkkuuteen. Länsirannan
katualueen kaavamuutos noudattaa siten voimassa olevaa keskustan osayleiskaavaa.
Kokonaisuudessaan lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa (liite 6).
Yhteenveto lausuntojen ja mielipiteiden perusteella kaavaan tehdyistä
muutoksista:

lisätty maininta yleisiin määräyksiin, että rakennuksen jätehuolto on
toteutettava rakennukseen, aukiolle sijoitettava jätekatos ei tule kyseeseen.
Esityslistan liitteenä on 9.11.2017 päivätty kaavakartta ja kaavaselostus
liitteineen.
Kaupunginhallitus linjasi päätöksessään 8.5.2017, että kaavamuutos ei
merkitse sitoututumista yhden yrittäjän hankkeeseen. Kaavaehdotus on
valmisteltu tältä pohjalta kaupungin omana hankkeena.
Salon keskustan kehittämisideakampanja pidettiin 15.10-18.11.2016.
Kampanjan tarkoituksena oli löytää uusia ideoita keskustan viihtyvyyden ja
vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Kaupunki sitoutui kampanjassa toteuttamaan parhaat ideat tai edistämään niiden toteutusta. Jatkokäsittelyyn otettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.12.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kolme kehittämisideaa: paviljonkiravintola, Vuohensaaren kiipeilypuisto ja maauimala. Länsirannan katualueen kaavamuutoksella kaupunki
mahdollistaa paviljonkiravintolaidean toteutumisen.
Kaupungin maapoliittinen työryhmä linjasi kokouksessaan 30.10.2017, että
kaavassa osoitetun rakennusalueen luovutuksesta käynnistetään vuokrasopimusneuvottelut paviljonkiravintolaidean esittäjien kanssa. Lopullinen
sopimus tehdään kaavan saatua lainvoiman.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta esittää, että kaupunginhallitus asettaa
9.11.2017 päivätyn Länsirannan katualueen asemakaavan muutoksen virallisesti nähtäville (MRA 27 §) 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää tarvittavat
lausunnot. Mikäli asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta ei esitetä
muistutuksia eikä lausuntojen perusteella ole tarvetta uudelleen valmisteluun, kaupunginhallitus esittää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Asemakaavan muutos koskee Hornin (2) kaupunginosan pysäköintialuetta
(734-3-9908-1), sekä osaa katu- ja puistoaluetta.
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Asemakaavan muutoksella muodostuu Hornin (2) kaupunginosan aukio- ja
katualuetta.
Lisäksi kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
kaavassa osoitetun rakennusalueen luovutuksesta käynnistetään
vuokrasopimusneuvottelut paviljonkiravintolaidean esittäjien kanssa.
Päätös:
Merkittiin, että Anna-Leena Yli-Jama poistui esteellisenä klo 18.35 – 19.13
Yli-Jama omistaa alueella huoneiston.
Merkittiin, että Marko Tapio poistui esteellisenä klo 18.35 – 19.13, Tapio
toimii yrittäjäyhdistyksen hallituksessa.
Merkittiin, että Päivi Savolainen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo
18.36.
Asemakaavan muutoksesta keskusteltiin eri vaihtoehtoja pohtien.
Mika Hjelt esitti Karhulahden, Eskolan ja Halkilahden kannattamana, että
tutkitaan paviljongin sijoittamista uudelleen ko. kaavamuutosalueella ja
korostetaan rakennuksen arkkitehtuuria.
Pasi Lehti esitti Halkilahden kannattamana, että mikäli asia palautetaan
uuteen valmisteluun, ehdotuksesta poistetaan tai harkitaan uudelleen
lause:
”Lisäksi kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
kaavassa osoitetun rakennusalueen luovutuksesta käynnistetään
vuokrasopimusneuvottelut paviljonkiravintolaidean esittäjien kanssa”.
Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi siten, että tutkitaan paviljongin sijoittamista ko.
kaavamuutosalueella, korostetaan rakennuksen arkkitehtuuria ja lisäksi
poistetaan tai harkitaan lausetta: ”Lisäksi kaupunkikehityslautakunta
esittää kaupunginhallitukselle, että kaavassa osoitetun rakennusalueen
luovutuksesta käynnistetään vuokrasopimusneuvottelut
paviljonkiravintolaidean esittäjien kanssa”.
Merkittiin, että Tarja Pennanen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo
19.12.
Kaupunkikehityslautakunta § 4

Valmistelija: Kaavasuunnittelija Virpi Elovaara, virpi.elovaara@salo.fi, p.
02-778 5114.
Kaupunkikehityslautakunta palautti kokouksessa 21.11.2017 esillä olleen
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kaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että tutkitaan paviljonkirakennuksen uudelleen sijoittamista ko. kaavamuutosalueella, korostetaan
rakennuksen arkkitehtuuria ja lisäksi poistetaan tai harkitaan lausetta:
”Lisäksi kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
kaavassa osoitetun rakennusalueen luovutuksesta käynnistetään vuokrasopimusneuvottelut paviljonkiravintolaidean esittäjien kanssa”.
21.11.2017 käsitellyn kaavaehdotuksen lisäksi tutkittiin vaihtoehtoa, jossa
paviljonkirakennus sijoittuu Vilhonkadun kevyen liikenteen väylään kiinni ja
rakennukseen liittyvä aukio osittain rakennuksen pohjois- ja itäpuolelle.
Esitetyssä vaihtoehdossa autopaikkoja on mahdollista säilyttää 7 kpl
enemmän, mutta ratkaisu edellyttää Seppä Laurin patsaan siirtoa ja nykyisen puistoalueen pienentämistä. Vaihtoehtoa on kuvattu liitteenä olevan
kaavaselostuksen kohdassa 4.5.4 asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet.
Patsaan sijainti
Seppä Laurin patsas on Salon vanhin patsas, joka on sijainnut nykyisellä
paikallaan Seppä Laurin puistossa vuodesta 1963. Patsaan katse on suunnattu Seppä Laurin oletettua asuinpaikkaa kohti. Seppä Lauri (k.
19.2.1682) on tiettävästi ensimmäinen nimeltä tunnettu henkilö, joka on
asunut Salossa. Hän lienee ammattinsa vuoksi asunut sillan korvassa olleen krouvin läheisyydessä joen länsipuolella. Vielä vuonna 1961 Länsirannan (entinen Puutarhakatu) puistoalue on ollut yhtenäinen ja noudattanut
vuoden 1887 Salon kauppalan asemakaavassa ollutta puistoaluetta.
Nykyinen Länsirannan yleinen paikoitusalue on kaavoitettu v. 1963. Viimeisin puistoaluetta koskeva kaavamuutos on hyväksytty v. 1983, jossa paikoitusaluetta on suurennettu ja patsasta ympäröivää puistoaluetta on pienennetty nykyisen kokoiseksi patsasta ympäröiväksi kumpareeksi.
Vaihtoehtoisen sijainnin tarkastelu
Paviljonkirakennuksen vaihtoehtoinen sijainti on mietitty niin, että rakennus
rakennettaisiin Vilhonkadun kevyen liikenteen väylään kiinni, jolloin rakennus rajaisi katutilaa. Kaavoituksen käynnistämisen yhteydessä tavoitteeksi
asetettiin paviljonkimaisen arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen rakennuksen
toteutusmahdollisuus aukiolle ja osittain puistoon patsaan nykyinen sijainti
huomioiden.
Rakennuksen sijainnin muutos muuttaa rakennuksen suunnittelun alkuperäisestä kaavoituksen käynnistämisen pohjalla olleesta ideasta poikkeavaksi. Aukiolle sijoitettu, osittain puiston ja patsaan reunustama paviljonkirakennus muuttuisi katutilaan rajautuvaksi liiketilamaiseksi rakennukseksi.
Vapaasti aukiolle sijoitettuna rakennuksen arkkitehtuuri korostuisi ja rakennuksen suunnittelulle olisi enemmän vapauksia.
Patsaan siirtäminen nykyiseltä paikalta vaatisi päätöksen uudesta sijaintipaikasta Salon keskustan alueelta. Salon keskustan alueella on vain hajanaista julkiselle veistokselle sopivaa tilaa. Uuden sijainnin tulisi säilyttää
patsaan sijaintiin liittyvä historia ja patsaan ympärillä tulisi olla julkisen
veistoksen arvon mukaisesti riittävästi avointa tilaa sekä patsaan tulisi olla
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näkyvällä paikalla. Edellä kuvattujen vaatimusten täyttämiseksi ei ole löydettävissä keskustan alueelta patsaan arvon mukaista nykyistä parempaa
sijaintipaikkaa. Patsaan mahdollisiksi siirtokustannuksiksi on arvioitu vähintään 10 000 euroa sisältäen perustuksen ja siirron. Summassa ei ole
huomioitu uudesta sijaintipaikasta johtuvia mahdollisia kulkureittien, laatoitusten ja valaistuksen uusimiskustannuksia. Lisäksi tulee huomioida myös
mahdollisesti siirron yhteydessä toteutettava patsaan kunnostuskustannus.
Kaupunkisuunnittelun näkemyksen mukaan ei ole perusteita lähteä muuttamaan 21.11.2017 käsiteltyä kaavaehdotusta. Kaavamääräykset ovat riittävät varmistamaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen kaavan tavoitteiden
mukaisen rakennuksen toteuttamisen alueelle siten, että Seppä Laurin
patsaan sijainti säilyy.
Vuokrasopimusneuvottelut
Kaupunginhallituksen 8.5.2017 linjaaman päätöksen mukaisesti esitetään,
että kaavamuutoksella ei sitouduta yhden yrittäjän hankkeeseen eikä rakennusalueen luovutuksesta käynnistetä vuokrasopimusneuvotteluja paviljonkiravintolan idean esittäjien kanssa. Hankkeen toteuttaja valitaan
myöhemmin erikseen päätettävien valintaperusteiden mukaan.
Esityslistan liitteet
Esityslistan liitteenä on 9.11.2017 päivätty asemakaavakartta, 12.1.2018
päivätty asemakaavaselostus ja vaihtoehtoisen sijainnin mukainen kaavakartta.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta esittää, että kaupunginhallitus asettaa
9.11.2017 päivätyn Länsirannan katualueen asemakaavan muutoksen virallisesti nähtäville (MRA 27 §) 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää tarvittavat
lausunnot. Mikäli asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta ei esitetä
muistutuksia eikä lausuntojen perusteella ole tarvetta uudelleen valmisteluun, kaupunginhallitus esittää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Asemakaavan muutos koskee Hornin (2) kaupunginosan pysäköintialuetta
(734-3-9908-1), sekä osaa katu- ja puistoaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu Hornin (2) kaupunginosan aukio- ja
katualuetta.
Päätös:
Merkittiin, että Marko Tapio poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo
17.50 – 18.15, Tapio kuuluu alueella toimivaan yritysyhdistykseen.
Merkittiin, että Anna-Leena Yli-Jama poistui tämän asian käsittelyn ajaksi
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klo 17.50 – 18.15, Yli-Jama omistaa asunnon alueella.
Yli-Jaman varajäsen Tuula Valkonen oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan
klo 17.50 – 18.15.
Marjatta Halkilahti esitti Mika Hjeltin kannattamana, että
kaupunkikehitysjohtajan esitys hylätään.
Arttu Karhulahti esitti Jouni Eskolan kannattamana, että asia jätetään
pöydälle.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian
jättämisestä pöydälle, asiasta on äänestettävä.
Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne,
jotka kattavat Arttu Karhulahden esitystä asian jättämistä pöydälle
äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuotoäänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen sai
kahdeksan (8) JAA-ääntä (Tammi, Savolainen, Valkonen, Anttila,
Hellström, Lehti, Mänkäri, Turtiainen) ja Karhulahden esitys asian
jättämisestä pöydälle sai neljä (4) EI-ääntä (Eskola, Hjelt, Karhulahti,
Leivonen), tyhjä 1 (Halkilahti).
Kaupunkikehityslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8-4.
Lisäksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus esittelijän
ehdotuksen hylkäämisestä, joten asiasta on äänestettävä.
Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Marjatta Halkilahden esitystä äänestävät EI. Äänestysesitys
hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän pohjaehdotus sai
kahdeksan (8) JAA-ääntä (Tammi, Savolainen, Valkonen, Eskola,
Hellström, Lehti, Mänkäri, Turtiainen) ja Marjatta Halkilahden esitys neljä
(4) EI-ääntä (Halkilahti, Hjelt, Karhulahti, Leivonen), tyhjä 1 (Anttila).
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8-4.
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 52
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää asettaa 9.11.2017 päivätyn Länsirannan
katualueen asemakaavan muutoksen virallisesti nähtäville (MRA 27 §) 30
vuorokauden ajaksi ja pyytää tarvittavat lausunnot. Mikäli asemakaavasta
ja asemakaavan muutoksesta ei esitetä muistutuksia eikä lausuntojen
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perusteella ole tarvetta uudelleen valmisteluun, kaupunginhallitus esittää
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Asemakaavan muutos koskee Hornin (2) kaupunginosan pysäköintialuetta
(734-3-9908-1), sekä osaa katu- ja puistoaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu Hornin (2) kaupunginosan aukio- ja
katualuetta.
Päätös:
Merkittiin, että kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, kaavasuunnittelija
Virpi Elovaara ja kaava-arkkitehti Tarja Pennanen olivat selostamassa
asiaa klo 17.00 - 17.33.
Merkittiin, että Marko Tapio ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
asiantuntijoiden kuulemisen ajaksi klo 17.08 – 17.30. Tapio on Salon
alueella toimivan yritysyhdistyksen hallituksen jäsen. Juha Punta oli läsnä
tämän asian käsittelyn ajan klo 17.08 – 17.30.
Asian käsittelyä jatkettiin klo 18.30, jolloin Marko Tapio ilmoitti, että hän ei
ole esteellinen asian käsittelyssä. Juha Punta poistui klo 18.31.
Mikko Lundén ehdotti esityksen hylkäämistä. Ehdotusta kannattivat:
Ruokonen, Vallittu, Lundström, Suonio-Peltosalo ja Nikkanen.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan
kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Lundénin
ehdotusta kannatti 8 jäsentä (Lundén, Ruokonen, Vallittu,
Suonio-Peltosalo, Nikkanen, Lundström, Tapio ja Vesa). Pohjaehdotusta
kannatti 5 jäsentä (Karnisto-Toivonen, Nyyssönen, Huittinen, Lehti ja
Riski).
Kaupunginhallitus hylkäsi päätösehdotuksen äänin 8 – 5.
Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 151

Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, puh. 044 778 5001
Simo Paassilta ym. valtuutetut jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa
5.3.2018 § 39 seuraavan esityksen:
”Kaupunginhallitus on päätöksellään 12.2.2018 § 52 päättänyt, ettei
kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamaa Länsirannan katualuetta
koskevan asemakaavan muutossuunnitelmaa aseteta virallisesti
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nähtäväksi. Tällä kaupunginhallituksen päätöksellä suunniteltu
asemakaavan muutostyö pysähtyi.
Kuntalain 94 § 2 momenttiin viitaten, me allekirjoittaneet esitämme, että
valmisteilla ollut Länsirannan katualueen asemakaavan
muutossuunnitelma tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn, jotta
valtuuston jäsenille luodaan mahdollisuus julkiseen keskusteluun asiasta,
jolla on -yhden rakennuksen rakentamisen mahdollistamisesta- paljon
laaja-alaisempaa merkitystä kaupungin ydinkeskustan kehittämisessä.
Näin valtuustolla -valtuuston niin halutessa- on mahdollisuus ohjeistaa
kaupunginhallitusta jatkamaan asemakaavan muutostyötä.
Salossa 5 päivänä maaliskuuta 2018
Simo Paassilta
Timo Tammi
Saku Nikkanen
Pekka Kymäläinen
Päivi Savolainen
Marjaana Mänkäri
Asko Määttänen
Johanna Riski
Ulla Huittinen
Ilkka Uusitalo
Timo Lehti
Jouni Eskola
Kaarlo Alanko
Karoliina Vierjoki-Väätäinen
Katja Taimela
Piia Keto-oja
Satu Parttimaa
Saija Karnisto-Toivonen
Matti Varajärvi
Jaakko Halkilahti
Osmo Friberg
Annika Viitanen
Mira Aaltonen
Jonna Nyyssönen
Annika Fagerström
Sari Pesonen
Kai Schneider
Hannu Eeva"
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
kaupunginhallituksen Länsirannan katualueen asemakaavanmuutoksen
kaavaprosessin päättymistä tarkoittavan kaupunginhallituksen päätöksen
12.2.2018 § 52 tiedokseen.
Päätös:
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Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 49
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee kaupunginhallituksen Länsirannan
katualueen asemakaavanmuutoksen kaavaprosessin päättymistä
tarkoittavan kaupunginhallituksen päätöksen 12.2.2018 § 52 tiedokseen.
Päätös:
Simo Paassilta teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Valtuusto ohjeistaa
kaupunginhallituksen käynnistämään uudelleen paviljonkiravintolan
mahdollistavan kaavamuutoksen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi
etsimällä uutta paikkaa tai tutkimalla liikennejärjestelyjä.”
Leena Ahonen-Ojala, Arttu Karhulahti, Marja Ruokonen, Osmo Friberg,
Saku Nikkanen, Timo Lehti, Annika Viitanen, Pertti Vallittu, Jouni Eskola ja
Marko Tapio kannattivat Simo Paassillan ehdotusta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Simo Paassillan ehdotuksen.
Liitteet

Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Länsirannan katualue - Kaavaehdotus 9.11.2017
Länsirannan katualue - Kaavaehdotusvaihtoehto 12.1.2018
Länsirannan katualue - Kaavaselostus 9.11.2017, täydennetty
12.1.2018
Länsirannan katualue - Selostuksen liitteet
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Salon kaupungin hankintapoliittisen ohjelman raportti vuodelta 2017
882/00.01.02.02/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 143
Valmistelija: hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, puh. 044 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi
Salon kaupungin hankintapoliittinen ohjelma hyväksyttiin
kaupunginhallituksen kokouksessa 175 § 16.5.2016. Ohjelmassa todettiin
raportoinnissa seuraavaa:
"Kaupunginhallitukselle tuodaan vuosittain kolmannesvuosiraportin ja
tilinpäätöksen yhteydessä raportti, miten hankintapoliittisen ohjelman
päämäärät sekä tavoitteet ovat toteutuneet ja miten niitä on edistetty.
Hankintapoliittisen ohjelman seurannan ja raportoinnin koordinoinnista
vastaa kaupungin hankintapalvelut yhdessä palvelualueiden kanssa."
Lisäksi kaupunginhallitukselle on esitetty vuosittain talousarvion
yhteydessä hankintojen vuosisuunnitelma, jossa on määritelty tulevat,
vuosittaiset kilpailutukset.
Hankintapoliittisen ohjelman raportti vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä.
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että ohjelma ja sen tavoitteet ovat
toteutuneet hyvin. Tavoitteita on vielä toteutumatta osin ja niiden osalta
työtä jatketaan.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää merkitä Salon kaupungin hankintapoliittisen
ohjelman raportin vuodelta 2017 tiedokseen.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus
päätti lähettää asian tiedoksi valtuustolle.
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 50
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee Salon kaupungin hankintapoliittisen
ohjelman raportin vuodelta 2017 tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Liitteet

Liite 12

Hankintapoliittisen ohjelman raportti vuodelle 2017
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Eron myöntäminen Ville Reiman-Flôr Batalhalle kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen
varajäsenyydestä sekä uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen
723/00.00.01.01/2018
Kaupunginhallitus 12.03.2018 § 123

Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 02 778
2020 ja hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi, 02 778
2030
Ville Reiman-Flôr Batalha pyytää 1.3.2018 saapuneella sähköpostilla eroa
luottamustehtävistään paikkakunnalta muuton vuoksi. Hänen
luottamustehtävänsä ovat seuravat:
- kaupunginvaltuusto, varajäsen
- kaupunginhallitus, varajäsen
- johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmä, jäsen
Kaupunginvaltuusto, varajäsen
Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 17 §:ssä
säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä
jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain
mukaisesti.
Kaupunginhallitus, varajäsen
Kaupunginvaltuusto on valinnut 5.6.2017 § 10 Ville Reiman-Flôr Batalhan
kaupunginhallituksen varajäseneksi toimikaudeksi 2017-2021. Tällä
hetkellä kaupunginhallituksen varajäsenenä on kuusi miestä ja seitsemän
naista.
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen jäseneksi säädetään kuntalain 73
§:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustooon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka on lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
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rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kaupunginjäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksen jäsenet ja
varajäsenet valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista.
Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä
lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä miehiä että naisia
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän
perusteella 13-jäsenisessä toimielimessä naisten ja miesten
vähimmäismäärä määräytyy luvuin 6-7.
Tässä pykälässä päätetään eron myöntämisestä kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinnasta
kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus päättää myöhemmin erikseen
eron myöntämisestä johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmän
jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinnasta.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää Ville Reiman-Flôr Batalhalle eron
kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja kaupunginhallituksen
varajäsenyydestä, sekä valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen
kaupunginhallituksen toimikauden loppuun saakka.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 51
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää Ville Reiman-Flôr Batalhalle eron
kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja kaupunginhallituksen
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varajäsenyydestä, sekä valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen
kaupunginhallituksen toimikauden loppuun saakka.
Päätös:
Marja Ruokonen ehdotti kaupunginhallituksen uudeksi varajäseneksi Harri
Lindholmia.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi
Harri Lindholmin kaupunginhallituksen uudeksi varajäseneksi toimikauden
loppuun saakka.
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Eron myöntäminen Maritza Heinolle opetuslautakunnan jäsenyydestä ja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä sekä uuden jäsenen ja
varajäsenen valinta
1352/00.00.01.01/2018
Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 163

Valmistelijat: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
02 778 2020 ja hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi,
puh. 02 778 2030
Maritza Heino pyytää 3.4.2018 saapuneella sähköpostilla eroa
luottamustehtävistään paikkakunnalta muuton vuoksi. Kuntalain mukaan
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä
päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Maritza Heinon luottamustehtävät ovat seuraavat:
- opetuslautakunta, jäsen
- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto, varajäsen
- Salon Jääliikuntahalli Oy:n hallitus, jäsen
Opetuslautakunta, jäsen
Kaupunginvaltuusto on valinnut 5.6.2017 § 13 Maritza Shabanin (nyk.
Heino) opetuslautakunnan jäseneksi. Lautakunnan jäseninä on tällä
hetkellä seitsemän naista ja kuusi miestä.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto, varajäsen
Kaupunginvaltuusto on valinnut 21.8.2017 § 32 Maritza Shabanin (nyk.
Heino) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
varajäseneksi. Kaupunginvaltuusto valitsi neljä jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Ari Aalto ja varalle Mika Kortelainen,
Jouni Eskola ja varalle Kalervo Rättö,
Heikki Tamminen ja varalle Maritza Shabani,
Teija-Liisi Kontkanen ja varalle Pia Hellström.
Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän perusteella
13-jäsenisessä toimielimessä naisten ja miesten vähimmäismäärä
määräytyy luvuin 6-7.
Tässä pykälässä päätetään eron myöntämisestä opetuslautakunnan
jäsenyydestä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuuston varajäsenyydestä sekä uuden jäsenen ja varajäsenen
valinnasta. Salon Jääliikuntahalli Oy:n yhtiökokouskutsun saavuttua
kaupunginhalitus päättää ehdokkaiden nimeämisestä yhtiön hallitukseen.
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Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
myöntää Maritza Heinolle eron opetuslautakunnan jäsenyydestä ja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
varajäsenyydestä, sekä valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen
opetuslautakunnan toimikauden loppuun saakka ja uuden varajäsenen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston toimikauden
loppuun saakka.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 52
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää Maritza Heinolle eron opetuslautakunnan
jäsenyydestä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuuston varajäsenyydestä, sekä valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen
opetuslautakunnan toimikauden loppuun saakka ja uuden varajäsenen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston toimikauden
loppuun saakka.
Päätös:
Antti Olkinuora ehdotti, että uudeksi jäseneksi opetuslautakuntaan
valitaan Sabina Haavisto ja uudeksi varajäseneksi Varsinais-Suomen
kuntayhtymän valtuustoon valitaan Eija Kukkamaa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi
uudeksi jäseneksi opetuslautakuntaan Sabina Haaviston ja uudeksi
varajäseneksi Varsinais-Suomen kuntayhtymän valtuustoon Eija
Kukkamaan toimikausien loppuun saakka.
Merkittiin että Heikki Liede poistui kokouksesta klo 21.05.
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Marjatta Halkilahden ym valtuustoaloite ikäihmisten ruokapalvelun kriteereistä
1280/05.00.00/2018
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 53
Elina Seitz teki Marjatta Halkilahden ym. valtuutettujen puolesta seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Salon kaupunki pitää tärkeänä, että ikäihmiset asuvat mahdollisimman
pitkään omissa kodeissaan.
Ravitsemissuositukset täyttävän ruoan valmistus ei kuitenkaan enää
kaikilta onnistu, joten tukipalveluihin kuuluva ateria kotiin kuljetettuna
pitäisi tällaisille ikäihmisille antaa, jos he palvelua kaupungilta pyytävät.
Kaupungin itse laatimat myöntämiskriteerit ovat nyt sellaiset, että ateria
kotiin kuljettuna annetaan vain säännöllisen kotihoidon asiakkaille.
Valtakunnan tason ohjeistus ei tällaista rajausta tee, vaan katsoo, että
tukipalveluja voivat saada myös sellaiset, jotka eivät muuta kotipalvelun tai
kotihoidon palvelua tarvitse.
Esitän, että kaupungin tukipalveluista ateria kotiin kuljetettuna, poistetaan
seuraavat kriteerit: Ateria on tarkoitettu säännöllisen kotihoidon
asiakkaalle, joka ei itse tai omaistensa avustuksella pysty
valmistamaan/lämmittämään ruokaa eikä kykene kulkemaan
ateriointipaikkaan. Ateriapalvelu perustuu palvelun jatkuvaan tarpeeseen
ja se toteutetaan viitenä arkipäivänä viikossa, ei harvemmin.
Edellä olevan tilalle esitän, että kaupunki ottaa käyttöön ja toimii
Valtioneuvosto ja ministeriöt sivustoilta, sosiaali- ja terveyspalveluiden
kotihoito ja kotipalvelut -kohdassa olevan ohjeistuksen mukaan:
”Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta
kotipalvelun tai kotihoidon palvelua.”
Päivittäisen ruoan kotiin antamisen perusteiksi pitää voida hyväksyä se,
että matka lähimpään kaupungin ruokalapaikkaan on pitkä ja/tai hankala.
Uskon, että käytännön toteutus edellä olevaan onnistuu, jos sitä pohditaan
yli hallintorajojen. Saman pöydän ääreen istutetaan niin vanhuspalvelujen
kuin ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden, liikenne- ja kuljetuspuolen
työntekijöitä ja mukaan kutsutaan myös vapaaehtoissektorin toimijoita.
Jos ikäihminen on huonosti liikkuva, mahdollisesti myös autoton ja toivoo
mahdollisuutta päästä ruokailemaan kaupungin ruokalapaikkaan (kaipaa
ruokailun lisäksi sosiaalista tapahtumaa), niin em. joukko osaa varmasti
tehdä ehdotuksia kulkemisen osalta ja jos ruokalapaikkaa ei kaikissa
kaupunginosissa ole saatavilla (ruokasalit liian pieniä, rakennuksissa
liikkumisen esteitä tm.), niin sitten voivat tehdä ehdotuksia siitä, miten
päivittäinen lounas voidaan toimittaa palvelua tarvitsevan ja sitä pyytävän
kotiin.
Valtakunnan tason ohjeistuksessa todetaan, että ”kunta voi tuottaa
tukipalvelut itse tai ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta.” Kaupunki voi
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siis palvelun tarvitsijalle antaa myös palvelusetelin.
Marjatta Halkilahti
kaupunginvaltuutettu
KD sitoutumaton
Pertti Vallittu
kaupunginvaltuutettu KD
Elina Seitz
varavalt., KD”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Elina Seitzin ym. valtuustoaloite koulujen sisäilmaoirekyselyn tekemisestä
1476/01.04.01.04.00/2018
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 54

Elina Seitz ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:
”Salon kaupungissa on meneillään oppimisympäristöselvitys.
Esitän, että päätöksenteon tueksi kaikkien Salon koulujen oppilaille ja
henkilökunnalle tehdään luotettava ja vertailukelpoinen sisäilmaoirekysely.
Perustelu: Päätöksenteon tueksi tarvitaan ajantasaista tietoa kouluissa
koetusta oireilusta niin oppilaiden kuin henkilökunnan osalta. Oirekyselyn
kautta voi saada tietoa ja tukea myös kiinteistöjen korjaustarpeiden
selvittämiseen sekä saneerausten ja korjaustoimenpiteiden priorisointiin.
Elina Seitz, KD
varavaltuutettu
Pertti Vallittu, KD”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Elina Seitzin ym. valtuustoaloite SATAKUNTA-hankkeeseen osallistumisesta
1477/01.04.01.04.00/2018
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 55
Elina Seitz ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:
”Valtioneuvoston käynnistämän, valtakunnallisen TerveetTilat2028hankkeen yhteydessä on käynnistymässä Turun yliopiston luotsaama
SATAKUNTA-hanke, jolla on tarkoitus vastata kuntien julkisten
rakennusten sisäilmaongelmiin.
SATAKUNTA-hanke aloitetaan Satakunnasta, mutta kaikkia Suomen
kaupunkeja ja kuntia kutsutaan mukaan. Sata ensimmäiseksi
ilmoittautunutta kuntaa/kaupunkia otetaan mukaan ja muut noin 200
Suomen kunnat jätetään vertailuaineistoksi.
Esitämme, että Salon kaupunki osallistuu SATAKUNTA- hankkeeseen.
Hankkeen kautta olisi saatavilla tietoa, koulutusta ja ratkaisuja Salon
kaupungin kiinteistöjäkin vaivaaviin sisäilmaongelmiin. Lisäksi Salo saisi
positiivista kohennusta imagolle. Terveet rakennukset, päiväkodeista ja
kouluista alkaen, tulevat olemaan kilpailuvaltti, kun pyritään
houkuttelemaan uusia asukkaita kaupunkiin.
Lisätietoa:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/tyoterveyshuolto/satakunta-hanke/Si
vut/home.aspx
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/pori-osallistuu-turun-yliopiston-t
utkimushankkeeseen-jossa-kartoitetaan-julkisten-rakennusten-sisailmaong
elmia-tutkija-ei-voi-vahtia-tottelevatko-kunnat-rakentamisen-suosituksia-mu
tta-heratella-voi-20/
Elina Seitz, KD
varavaltuutettu
Pertti Vallittu KD
Sari Pesonen, Vihreät
Jonna Nyyssönen, Vihreät
Mira Aaltonen
Sanna Leivonen PS”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Saku Nikkasen ym. valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn käyttöönottamiseksi alle
25-vuotiaille Salon kaupungissa
1480/06.00.00/2018
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 56
Saku Nikkanen ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen
”Väestöliiton kuntavaaliohjelmassa 2017 oli yhtenä tavoitteena, että
Suomen kunnissa olisi käytössä maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille. Useat
kaupungit ja kunnat ovatkin tähän tarttuneet ja maksuton ehkäisy on
käytössä jo varsin laajalti Suomessa. Maksuttoman ehkäisyn tavoitteena
on madaltaa nuorten kynnystä käyttää ehkäisyä. Nuorten aborttien määrä
on kääntynyt Suomessa laskuun mikä on hyvä suunta, mutta tämän
suunnan vauhdittamiseksi on tarpeen tehdä vielä toimia. Raskauden
keskeytykset ovat yleisimpiä 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä. Alle
25-vuotiaat ovat usein vähävaraisia opiskelijoita joten on perusteltua tehdä
rajaus tämän mukaan.
Yle uutisoi taannoin, että Rauman kaupunki on saanut n. 100 000 euron
vuosittaiset säästöt raskauden keskeytysten vähenemisellä. Samoin
klamydiatartuntojen määrä on kääntynyt laskuun. Muiden kaupunkien
kokemukset ovat pääosin samansuuntaisia. Ei toivotut raskaudet jotka
etenevät lapsen syntymään saakka voivat epäsuotuisissa olosuhteissa ja
ongelmien kasautuessa aiheuttaa vakavia ongelmia niin nuorille
vanhemmille kuin syntyneelle lapsellekin. Nämä mahdolliset ongelmat
aiheuttavat myös suuria kustannuksia yhteiskunnalle ja niiden
ennaltaehkäisyyn kannattaa siis panostaa. Säästöt ovat hyvä asia, mutta
pääpaino maksuttoman ehkäisyn käyttöönotossa on nuorten terveys ja
hyvinvointi josta kaikkien tulisi kantaa huolta. Ehkäisyn käyttö ei saa olla
taloudellinen kysymys. Lisäksi maksuton ehkäisy ei tarkoita, että
seksuaalineuvontaa ja valistusta vähennettäisiin vaan tähän tulisi kiinnittää
myös entistä enemmän huomiota.
Ehkäisyvalikoimassa tulee maksuttomasti tarjota sekä hormonaalista
ehkäisyä että kondomeja, nuoren omista tarpeista ja elämäntilanteesta
riippuen. Kondomien maksuttomuus turvaisi myös ehkäisyvastuun
jakautumisen tasaisemmin sukupuolten välillä. Kondomeja tulisikin olla
maksutta tarjolla ehkäisyneuvoloissa, kouluissa, nuorisotaloilla,
kutsunnoissa ja nuorten tapahtumissa, siellä missä nuorisokin liikkuu ja
viettää aikaa.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunta selvittää maksuttoman
ehkäisyn kustannus- ja hyvinvointivaikutukset ja Salon kaupunki alkaa
tarjota maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.
Saku Nikkanen sd.
Leena Ahonen-Ojala
Matti Varajärvi
Saija Karnisto-Toivonen
Jarkko Anttila
Piia Keto-oja
Timo Tammi
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Hannu Eeva
Pekka Kymäläinen
Satu Parttimaa
Antti Olkinuora
Simo Vesa
Mikko Lundén
Tapio Äyräväinen
Marja Ruokonen
Kai Schneider
Katja Taimela
Sari Pesonen
Jerina Wallius
Jonna Nyyssönen
Mira Aaltonen”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Jonna Nyyssösen ym. valtuustoaloite työllisyysohjelmasta
1479/00.01.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 57
Jonna Nyyssönen ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:
”KH 30.3.2015 §121 päätöksestä palkkatuella rekrytoitujen henkilöiden
siirtäminen yrityksiin.
Salon kaupungilla on ollut käytössä tämä työllisyysohjelma vuodesta 2015.
Työllisyysohjelmaan on kirjattu eri toimenpiteitä, joilla työllisyysasioihin
vaikutetaan positiivisesti. Ohjelman mukaisesti palkkatukipaikkoihin
palkattuja henkilöitä jatkosijoitetaan uudelleen yhdistyksiin tai yrityksiin.
KH:ssa on päätetty, että kaupunki rekrytoi palkkatukipaikkoihin henkilöitä,
jotka sijoitetaan alueen yrityksiin puolen vuoden määräaikaisiin
työsuhteisiin. Päätöksessä ei siis mainita yhdistyksiä tai vastaavia, vaikka
esittelytekstissä se ideana mainitaan. Tämä on johtanut tulkinnanvaraisiin
päätöksiin.
Me allekirjoittaneet haluamme, että asia valmistellaan uudelleen siten, että
tarkasteluun tulevat yritysten lisäksi myös yleishyödylliset yhdistykset,
poliittiset puolueet ja niihin verrattavat toimijat, uskonnolliset yhteisöt sekä
kaupungin eri sektoreiden palveluntuottajat. Valmistelun jälkeen tulee
tehdä selkeä päätös siitä, kuuluvatko nämä em. toimijat palkkatuen
jatkosijoituksen piiriin.”
Jonna Nyyssönen
Marja Ruokonen
Mira Aaltonen
Sari Pesonen
Annika Fagerström
Pasi Lehti
Kai Schneider
Mikko Lundén
Jerina Wallius
Pertti Vallittu
Tapio Äyräväinen
Antti Olkinuora
Elina Seitz
Saku Nikkanen
Leivonen Sanna
Hannu Eeva
Jarkko Anttila”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Kai Schneiderin valtuustoaloite lumenkaatopaikkojen uudelleen järjestelystä
muovipartikkelipäästöjen minimoimiseksi
1481/11.03.07.00/2018
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 58
Kai Schneider ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:
”Lumenkaatopaikkojen uudelleenjärjestelyt
Salon kaupungin ydinalueella lumenkaatopaikat sijaitsevat mm.
Satamakadulla Vuohensaaren tien varrella eli Halikonlahden rannalla,
Vanhan Perttelintien varrella Salonjoen rantatöyräällä ja Meriniitynkadun
varrella Meriniityssä. Lumen määrä vuosittain vaihtelee suuresti, mutta
maa jäätyy joka talvi ja lumijätekasojen sulamisvesi valuu vesistöihin.
Lumenkaatopaikoille tuotavan lumen seassa on kaikenlaista jätettä, mm.
paljon sellaista muovijätettä, joka lumenkaatopaikkojen suojajärjestelyistä
huolimatta päätyy vesistöön ja mereen.
Salo on ympäristöystävällinen kunta ja sen tavoitteena on vaikuttaa
ympäristöön mm. pienentämällä ja estämällä ongelmallisten jätteiden
pääseminen mereen. Muovipartikkelien määrän kasvu meressä on
kasvava ongelma ja aiheuttaa merien saastumista.
Tällä aloitteella esittämme, että Salo valitsee tästä hetkestä eteenpäin
lumenkaatopaikat sellaisista paikoista, joista lumijätteen ja sen seassa
olevan kaikenlaisen kiinteän jätteen pääsy vesistöihin pystytään
varmuudella estämään ja joista on mahdollista kerätä maan sulattua
alueelle kertyneet jätteet asianmukaisesti jätteiden käsittelyyn ja
kierrätykseen.
Uudet lumenkaatopaikat tulee osoittaa ja ottaa käyttöön vuoden 2018
aikana.
Kai Schneider
Mira Aaltonen
Jerina Wallius
Sari Pesonen
Jonna Nyyssönen
Marja Ruokonen
Mikko Lundén
Antti Olkinuora
Tapio Äyräväinen
Saku Nikkanen
Matti Varajärvi
Pekka Kymäläinen
Satu Parttimaa
Hannu Eeva
Heikki Tamminen
Pertti Vallittu
Annika Fagerström
Katja Taimela”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Juha Punnan valtuustoaloite Espoo-Salo ratalinjausta koskevasta selvityksestä
1488/10.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 59
Juha Punta teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Miten varmistamme että saamme Salon itäiseen osaan asemapaikan
ainakin tulevaisuudessa.
Juha Punta”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite pysköintivirhemaksujen käyttöönotosta Salossa
1485/08.01.03.00/2018
Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 60
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Aloite pysäköintivirhe maksujen käyttöönotosta Salossa. Salossa ei tällä
hetkellä ole toimivaa pysäköinti valvontaa, joka on aiheuttanut mm
väärinpysäköintiä keskustan alueella, pysäköinninvalvonnan työhön tulisi
palkata mm kaupungin työllistämisvaroin henkilö joka suorittaisi
pysäköintivalvontaa, tällä pysäköinnin valvonnalla saataisiin kerättyä
virhemaksuja siinä määrin että palkkakulut tulisi katettua ja keskustan
alueen parkkipaikkoja olisi tarjolla niitä tarvitseville.
Osmo Friberg.“
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät:40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voidaan hakea
muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku
puh. 029 5642 400
turku.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät: 47, 48, 51, 52

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika 30 päivää

pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
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puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Oikeudenkäyntimaksu
Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään
oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä, jos
asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on asian
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Valitus
markkinaoikeudelle

Oikeudenkäyntimaksu on 2000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu
on 4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500
euroa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa
muutoksenhakuasiassa peritään markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn
maksun sijasta 500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan
käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää
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sillensä.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Salon
kaupungin kirjaamosta.
Salon kaupungin kirjaamo
PL 77, 24101 Salo
Käyntiosoite Tehdaskatu 2
Puhelin 02 778 2043
kirjaamo@salo.fi
Aukiolo ma-to 8.00- 16.00, pe 8.00- 14.45
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.
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