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Pöytäkirja nähtävillä
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 4. huhtikuuta 2018 alkaen
yleisessä tietoverkossa.
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Hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 129

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen
kokousta.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 130

Kaupunginhallituksen 12.6.2017 § 2 päätöksen mukaan pöytäkirja
tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina kaupungintalon
infopisteessä, os. Tehdaskatu 2 ja sen tarkastaa kaksi kokouksessa
tehtävään nimettyä jäsentä.
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa
kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Ulla Huittinen ja Pertti Vallittu.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan yleisessä tietoverkossa 4. huhtikuuta 2018.
Päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Vallitun ja Timo
Lehden.
Lisäksi päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana
tiistaina kaupungintalon infopisteessä.
Tämän asiakohdan jälkeen kuultiin kokoukseen kutsuttuja asiantuntijoita.
Mika Mannervesi, poistui kokouksesta klo 17.44.
Hilpi Tanska § 138, poistui kokouksesta klo 17.54.
Seppo Juntti § 142, poistui kokouksesta klo 18.20.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 131

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön
148 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä,
ellei toimielin muuta päätä.
Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai
jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan
mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Määräalan myynti kiinteistöstä 734-704-1-140
577/10.00.02.00/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 132
Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 02-7785400
* * * * * * * * * * * * * on pyytänyt saada ostaa asemakaavan mukaiseen
tonttiinsa Kiikalan kirkonkylässä kuuluvan, n. 204 m2 määräalan
kaupungin omistamasta kiinteistöstä 734-704-1-140.
Määräala on päättyvän tien jatkeella viettäen tieltä alarinteeseen.
Määräalalla on veden ottamisrasitteen lisäksi painanne, jota kautta
ylärinteestä suunnasta olevalta tieltä tulevat sade- ja sulamisvedet
pääsevät kaupungin puistoon ja sitä kautta avo-ojiin. Tätä varten
neuvottelun yhteydessä on sovittu kirjaus, että kaupungille jää oikeus
veden johtamiseen yläpuoliselta katualueelta. Tämä voi tapahtua
olemassa olevaa painannetta tai rakennettavaa ojaa myöden kiinteistön
734-704-1-152 vastaisella rajalla myytävän määräalan alueen kautta
kaupungin omistamaan puistoon.
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.12.1996 § 170 myöntänyt
kaupunginhallitukselle valtuudet tonttien lisämaiden ostoon ja myyntiin.
Päätökseen perustuva voimassaolevalla indeksillä korjattu neliöhinta on
8,52 €/m2. Edellä mainittujen rajoitusten takia hintaa tulee alentaa 20
%:lla, joten määräalan myyntihinnaksi tulee 1390 €.
Laadittavan kauppakirjan ehdot ovat seuraavat:
Myyjä:

Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo

Ostaja:

* * * * * * * * * * * * *, Kiikala

Kaupan kohde: Kiinteistön 734-704-1-140 määräala, jonka pinta-ala on n.
204 m2.
Kauppahinta: Kauppahinta on 1390 euroa.
Kaupan muut ehdot:
Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.
1) Kauppahinnan maksaminen
Kauppahinta maksetaan kokonaan tässä kaupantekotilaisuudessa ja
kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoittamisella.
2) Omistus- ja hallintaoikeus.
Omistus- ja hallintaoikeus kiinteistön määräalaan siirtyy ostajalle heti.
3) Kiinnitykset ja panttioikeudet
Kiinteistöön ei ole vahvistettu kiinteistökiinnityksiä.
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4) Rasitteet ja rasitukset
Kulku- ja muut rasitteet ilmenevät oheisesta kiinteistörekisteriotteesta.
5) Verot, maksut ja vastuu vahingoista
Myyjä vastaa määräalasta suoritettavista veroista ja maksuista sekä sitä
kohdanneista vahingoista siihen saakka, kunnes omistusoikeus siirtyy
ostajalle. Ostaja vastaa veroista ja maksuista sekä vahingoista
omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.
6) Kohteeseen tutustuminen
Ostaja on tarkastanut määräalan, sen alueen ja rajat sekä tutustunut
alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on verrannut näitä seikkoja kaupan
kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajalla ei ole
huomauttamista näiden seikkojen osalta.
7) Asiakirjoihin tutustuminen
Ostaja on tutustunut kiinteistön määräalaa koskeviin asiakirjoihin, joita
ovat:
1. Lainhuutotodistus
2. Rasitustodistus
3. Kiinteistörekisterinote 4. Kaavakartat ja -määräykset
8) Perustettavat uudet rasitteet myytävälle määräalalle
Kiinteistönomistaja sallii, että kaupungille jää oikeus veden johtamiseen
yläpuoliselta katualueelta. Tämä voi tapahtua olemassa olevaa
painannetta tai rakennettavaa ojaa myöden kiinteistön 734-704-1-152
vastaisella rajalla myytävän määräalan alueen kautta kaupungin
omistamaan puistoon.
9) Lohkominen
Ostaja vastaa määräalan lohkomiskuluista.
10) Irtaimisto
Tämän kiinteistökaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää myydä * * * * * * * * * * * * * * kiinteistön
734-704-1-140 määräalan, n. 204 m2, edellä mainituin ehdoin
kauppahintaan 1390 euroa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kiinteistön 734-9-8-13 myynti rakennuksineen
1055/10.00.02.00/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 133

Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, puh. 02 778
5400; tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto, janne.lehto@salo.fi,
puh. 02 778 5116
Kaupunginvaltuusto on 27.11.2017 § 77 päättänyt asettaa kiinteistön
734-9-8-13 myytäväksi kaupunginvaltuuston 17.5.2010 § 76 hyväksymien
periaatteiden mukaisesti ja valtuuttanut kaupunginhallituksen päättämään
sen myymisestä.
Pietarinkatu 8 kiinteistö rakennuksineen on ollut välitettävänä
Lounaismaan Op-kiinteistökeskus Oy:ssä 12.2.2018 alkaen. Tontin
pinta-ala on 906 m2. Asuinrakennuksessa on 6 kpl 21-41 neliöistä
asuntoa. Rakennuksessa on kaksi (2) kerrosta ja kerrosalaa 240 m2.
Asunnoissa on tapahtunut useita vesi- ja palovahinkoja. Asunnot ovat
pääosin käyttökelvottomia.
Rakennus sijaitsee Enolan asuntoalueella lähellä keskustaa. Tontin
kaavamerkintä on A II e=0,3, asuinrakennusten korttelialue, jolle
rakennettavien rakennusten julkisivun tulee olla pääosin puuta ja
kattomuodon perinteinen harjakatto.
A-yhtymä OY ja Turun Laatutuote OY ovat perustettavan
asunto-osakeyhtiön lukuun tarjonneet kohteesta pyyntihinnan 61.000
euroa.
Kaupunkikehityspalvelut esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
A-yhtymä OY ja Turun Laatutuote OY perustettavan asunto-osakeyhtiön
lukuun tekemän 61.000 euron tarjouksen.

Hyväksyttäväksi esitettävän kauppakirjan ehdot ovat seuraavat:
Myyjä:

Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo

Ostaja:

A-yhtymä OY ja Turun Laatutuote OY perustettavan
asunto-osakeyhtiön lukuun

Kaupan kohde:
Kiinteistö 734-9-8-13 rakennuksineen. Kauppaan kuuluu kiinteistöllä
sijaitseva huonokuntoinen asuinrakennus (kerrosala 240 m2).
Asuinrakennus on valmistunut arviolta 1940-luvulla, tarkkaa tietoa ei ole.
Kiinteistöllä on sähköliittymä. Myyjä siirtää tällä kauppakirjalla
sähkönsiirtoyhtiön kanssa solmitun sähköliittymäsopimukseen perustuvat
oikeutensa ostajalle ilman eri korvausta. Liittymän perus- ja
käyttömaksuista vastaavat kaupan osapuolet hallinta-ajallaan. Myyjä ja
ostaja sitoutuvat ilmoittamaan liittymäsopimuksen siirrosta
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sähkönsiirtoyhtiölle.
Kauppahinta: Kauppahinta on 61 000 euroa.
Kaupan muut ehdot:
Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.
1) Kauppahinnan maksaminen
Kauppahinta maksetaan kokonaan tässä kaupantekotilaisuudessa ja
kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoittamisella.
2) Omistus- ja hallintaoikeus.
Omistusoikeus kiinteistöön ja rakennukseen siirtyy ostajalle heti.
3) Kiinnitykset ja panttioikeudet
Kiinteistöön ei ole vahvistettu kiinteistökiinnityksiä.
4) Rasitteet ja rasitukset
Tonttia rasittaa vesihuoltorasite ja sen mukaiset käytössä olevat johdot.
Tämä ja mahdolliset kulku- ja muut rasitteet ilmenevät oheisesta
kiinteistörekisteriotteesta.
5) Verot, maksut ja vastuu vahingoista
Myyjä vastaa kiinteistöstä ja sillä olevista rakennuksista suoritettavista
veroista ja maksuista sekä niitä kohdanneista vahingoista siihen saakka,
kunnes omistusoikeus siirtyy ostajille. Ostaja vastaa veroista ja maksuista
sekä vahingoista omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.
6) Kohteeseen tutustuminen
Ostaja on tarkastanut rakennukset, kiinteistön, sen alueen ja rajat sekä
tutustunut alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on verrannut näitä seikkoja
kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajalla ei
ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.
Ostaja on tutustunut rakennuksen rakenteisiin, vesi- ja viemärijärjestelyihin
sekä rakennuksen käytön kannalta muihin olennaisiin rakenneosiin. Ostaja
on tietoinen, että rakennus on rakennettu sen rakennusaikana vallinneen
rakennustavan mukaisesti ja rakenteet sekä materiaalit ovat pitkälti
alkuperäisiä tai korjaustoimenpiteistä ja ajankohdista ei ole tarkkaa tietoa.
Asunnoissa on tapahtunut useita vesi- ja palovahinkoja. Asunnot ovat
pääosin käyttökelvottomia. Varsinaisen rakennuksen
korjauskelpoisuudesta tai purkutarpeesta ei ole tietoa.
Ostaja hyväksyy rakennuksen ja ottaa sen vastaan siinä kunnossa kuin se
myyntihetkellä on, eikä myyjä ole vastuussa mahdollisista vaurioista ja
puutteista eikä niiden mahdollisesti aiheuttamista lisävaurioista mukaan
lukien mahdollinen salaojien tai hormien puutteellinen toimintakunto.
Ostaja vahvistaa täyttäneensä kaupan kohteen tarkastusvelvollisuuden.
7) Asiakirjoihin tutustuminen
Ostaja on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat:
1. Lainhuutotodistus
2. Rasitustodistus
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4. Kaavakartat ja -määräykset

8) Irtaimisto
Tämän kiinteistökaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa.
9) Rakennusluvat, käyttötarkoituksen muutokset ja lohkominen.
Ostaja vastaa kustannuksellaan kaupanteon jälkeen tarvittavista
rakennusluvista, käyttötarkoituksen muutoksista ja lohkomisesta.
10) Liittymät
Kiinteistön vesi- ja sähköliittymä siirtyvät kaupan yhteydessä ostajalle.
Vs. kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myydä A-yhtymä OY ja Turun Laatutuote OY
perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun kiinteistön 734-9-8-13
rakennuksineen edellä mainituin ehdoin kauppahintaan 61 000 euroa
valtuuttaen kaupungingeodeetin allekirjoittamaan tätä koskevan
kauppakirjan.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lausunto aravarajoituksista vapauttamiseksi, As Oy Sassinpelto, huoneisto 4
606/10.04.00.00/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 134

Valmistelijat: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, puh. 02 778 5001 ja hallintoasiantuntija Seija
Sippola, seija.sippola@salo.fi, puh. 02 778 2030
Lounaismaan Osuuspankki / pankkilakimies pyytää 21.2.2018 saapuneella
sähköpostilla Salon kaupungin lausuntoa pankin omistaman huoneiston 4
vapauttamiseksi aravarajoituksista:
"Pyydän Salon kaupungin lausumaa siitä, että As Oy Sassinpellon
asuinhuoneisto 4 (jonka Lounaismaan Osuuspankki omistaa) voitaisiin
vapauttaa aravarajoituksista.
Pankki on myymässä ko. asuntoa, ja se haluttaisiin tehdä rajoituksista
vapaana. Perniössä vuokra-asunnoista on tarjontaa ja kyseinen asunto on
ollut jonkin aikaa tyhjillään.
Pyydän toimittamaan lausunnon suoraan osoitteeseen
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)"
Lounaismaan Osuuspankki on lähettänyt ARAlle hakemuksen As Oy
Sassinpellon huoneiston 4 vapauttamiseksi aravarajoituslain mukaisista
käyttö- ja luovutusrajoituksista. ARA käsittelee hakemuksen vasta sen
jälkeen, kun kaupunki on antanut asiasta lausunnon.
As Oy Sassinpelto on Perniössä osoitteessa Heikkiläntie 17 sijaitseva
kolme rivitaloa käsittävä asunto-osakeyhtiömuotoinen vuokratalokohde,
jossa on yhteensä 11 asuntoa. Rivitaloasunnot ovat valmistuneet vuonna
1986 ja niistä kymmeneen kohdistuu aravarajoituslain mukaiset käyttö- ja
luovutusrajoitukset, jotka ovat voimassa 10.3.2031 saakka. Salon
kaupungin omistusosuus on 81,4 % (9 huoneistoa), Lounaismaan
Osuuspankin 9,3 % (1 huoneisto) ja yksityisomistajan 9,3 % (1 huoneisto).
Yksityisomistuksessa oleva huoneisto on vapautettu jo aiemmin
aravarajoituksista. Kaupungin omistamat huoneistot ovat vuokrakäytössä
(vapaana noin kaksi huoneistoa vuositasolla).
As Oy Sassinpellon isännöitsijä Isännöinti Tammesta ilmoittaa
lausuntonaan, että ei näe estettä aravarajoituksista vapauttamiselle, koska
näin saataisiin mahdollisesti pidempiaikainen asukas huoneistoon. Alueella
on hyvä vuokra-asuntotilanne, joten vapautus ei heikennä vuokra-asunnon
saamista. Taloyhtiön hallituksessa on myös käsitelty asiaa, eikä ole nähty
estettä mahdolliselle vapauttamiselle.
Aravarajoituslain 16 §:n mukaan ARA voi myöntää hakemuksesta,
antamillaan ehdoilla osaksi tai kokonaan vapautuksen aravarajoituslain
mukaisista rajoituksista, jos se edistää alueen asuntomarkkinoiden
toimivuutta ja ehkäisee asuntojen tyhjinä olemista sekä tästä johtuvia
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taloudellisia menetyksiä, taikka muusta erityisestä syystä. Rajoituksista
vapauttamisen edellytyksenä on, että valtion asuntolaina tai aravalaina
maksetaan kokonaan takaisin.
As Oy Sassinpellon isännöitsijän antaman lausunnon ja omistajan
selvityksen perusteella voidaan puoltaa Lounaismaan omistaman
huoneiston 4 vapauttamista aravarajoituslain mukaisista käyttö- ja
luovutusrajoituksista. Asunnon mahdollinen myynti ei heikennä
vuokra-asunnon saantia Perniössä.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää puoltaa As Oy Sassinpellon huoneiston 4, jonka
Lounaismaan Osuuspankki omistaa, vapauttamista aravarajoituslain
mukaisista käyttö- ja luovutusrajoituksista.
Päätös:
Juhani Nummentalo poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, hän
on Lounaismaan hallintoneuston jäsen.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lausunto aravarajoituksista vapauttamiseksi, Salon Vuokratalot Oy, Ketrinteentie 2
957/10.04.00.00/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 135

Valmistelijat: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi,
mika.mannervesi@salo.fi, puh. 02 778 5001 ja hallintoasiantuntija Seija
Sippola, seija.sippola@salo.fi, puh. 02 778 2030
Salon Vuokratalot Oy pyytää 12.3.2018 saapuneella kirjeellä Salon
kaupungin lausuntoa yhtiön omistaman rivitalon vapauttamiseksi
aravarajoituksista:
"Salon Vuokratalot Oy omistaa Hähkänällä osoitteessa Ketrinteentie 2
vuokrarivitalon, jossa on 11 asuntoa. Talon käyttöaste on jo pitkään ollut
alhainen. Tällä hetkellä siellä asutaan 4 asunnossa. Syynä alhaiseen
suosioon lienee sähkölämmitys.
Yhtiöllä on Perttelissä 98 asuntoa, ja asuntojen kysyntä ja tarjonta muutoin
tasapainossa. Tarvittaessa pyrimme tarjoamaan Ketrinteentien nykyisille
asukkaille uuden asunnon.
Salon Vuokratalot Oy harkitsee luopuvansa yllä mainitusta talosta.
Talo on asuntotuotantolain mukaisten käyttö- ja luovutusrajoitusten
alainen. Rajoitukset ovat voimassa vuoteen 2035 saakka.
Jotta talo voitaisiin myydä vapailla markkinoilla, on se vapautettava
rajoituksista. Vapautuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus Ara.
Salon Vuokratalot Oy hakee Aralta vapautusta, ja se tarvitsee
hakemuksensa liitteeksi Salon kaupungin lausunnon asiassa. Pyydämme
kaupungilta myönteistä suhtautumista aravarajoituksista vapauttamiseen.
Salon kaupungin konsernijaosto on ilmoittanut, ettei sillä ole
huomautettavaa suunnitelmamme suhteen."
Aravarajoituslain 16 §:n mukaan ARA voi myöntää hakemuksesta,
antamillaan ehdoilla osaksi tai kokonaan vapautuksen aravarajoituslain
mukaisista rajoituksista, jos se edistää alueen asuntomarkkinoiden
toimivuutta ja ehkäisee asuntojen tyhjinä olemista sekä tästä johtuvia
taloudellisia menetyksiä, taikka muusta erityisestä syystä. Rajoituksista
vapauttamisen edellytyksenä on, että valtion asuntolaina tai aravalaina
maksetaan kokonaan takaisin.
Salon Vuokratalot Oy:n perusteluista johtuen voidaan puoltaa
vuokrarivitalon Ketrinteentie 2 vapauttamista aravarajoituslain mukaisista
käyttö- ja luovutusrajoituksista. Asuntojen mahdollinen myynti ei heikennä
vuokra-asuntojen saantia tämän kaupunginosan alueella.
Hallintosäännön 24 §:n mukaan konsernijaosto antaa kaupungin
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ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa. Salon Vuokratalot
Oy on pyytänyt 20.12.2017 saapuneella kirjeellä konsernijaoston
ennakkokannan yhtiön suunnitelmasta luopua Ketrinteentien 2
vuokrarivitalosta. Konsernijaosto on päättänyt 16.1.2018 § 4 mukaisesti
ilmoittaa ennakkokantana, että kaupungilla ei ole huomautettavaa yhtiön
suunnitelmiin luopua kyseisestä vuokratalosta.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää puoltaa Salon Vuokratalot Oy:n omistaman
vuokrarivitalon Ketrinteentie 2 vapauttamista aravarajoituslain mukaisista
käyttö- ja luovutusrajoituksista.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lupajan Murske Oy:n
yhdistelmälupahakemuksesta, Louhosmäki 734-599-24-7
255/10.03.00.05.03/2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta 14.03.2018 § 43

Valmistelija: ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa, sirpa.sorsa@salo.fi, 02 778
7806
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) pyytää Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Lupajan Murske Oy:n yhdistelmälupahakemuksesta, dnro ESAVI/3616/2017. Kyseessä on lupahakemus, jolla
haetaan samanaikaisesti ympäristö- ja maa-aineslupaa. Hakemus koskee
kalliokivien louhintaa ja murskausta, maankaatopaikkatoimintaa, maa-ainesten ja eräiden jätemateriaalien vastaanottoa ja jatkokäsittelyä sekä kertaluontoisesti betonimurskeen käyttämistä tierakenteeseen Salon kaupungin Lupajan kylässä tilalla Louhosmäki 24:7 (734-599-24-7). Toimintaa
haetaan aloitettavaksi ennen luvan lainvoimaisuutta. Kyseessä on olemassa olevan maankaatopaikkatoiminnan ja maa-ainesottoalueen laajentaminen nykyisen toiminta-alueen eteläpuolelle.
Toiminta-alue sijaitsee Louhosmäen tilalla noin 2,5 km päässä Perniön
keskustasta. Alue on Perniön suljetun kaatopaikan ja entisen jätevedenpuhdistamon lietteen kompostointialueen vieressä. Toiminta-alue ja sen
ympäristö on haja-asutusaluetta. Lähin loma-asunto sijaitsee koilliseen n.
340 metrin päässä ja lähin ympärivuotinen asunto n. 350 metrin päässä
luoteeseen toiminta-alueesta. Salon kaupungin vanhainkoti on vajaan kilometrin päässä louhosalueelta länteen.
Nykyisen laitosalueen läheisyydessä ja laajennusalueen vieressä on Natura 2000 -verkostoon kuuluva Alhonmäki (FI0200082) ja sillä osittain sijaitseva luonnonsuojelualue. Alhonmäellä on erittäin merkittäviä biologisia sekä merkittäviä maisemallisia ja geologisia arvoja. Se on eräs Suomen arvokkaimmista kalliomäistä. (Lähde Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Alh
onmaki(5273))
Lupajan Murske Oy:n Alhonmäen kiviaineksen ottamisalueelle on myönnetty kolme maa-aineslupaa vuosina 2002 - 2018. Alueelta kiviaineksia on
irrotettu noin 500.000 m3. Ensimmäinen ympäristölupa alueelle on myönnetty vuonna 2006 koskien louhinta- ja murskaustoimintaa sekä pienimuotoista puhtaiden maa-ainesten vastaanottotoimintaa. Maankaatopaikkatoiminnan kasvaessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan pysyvälle maankaatopaikkatoiminnalle vuonna 2011.
Yhdistelmälupahakemuksella Lupajan Murske Oy hakee lupaa irrottaa kalliokiveä 400.000 m3 noin 3,4 hehtaarin alueelta 15 vuoden aikana. Louhinta ulotetaan pohjatasolle +36,30 - +37,00. Louhoksen seinämät louhitaan
luiskan kaltevuuteen 7:1. Toiminnan päätyttyä ottamisalueen reunojen annetaan metsittyä luontaisesti tai tarvittaessa istutetaan metsää.
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Louhinta-alueesta muodostuvalle uudelle maankaatopaikalle aiotaan läjittää maamassoja 400.000 m3. Vastaanotettavien ja käsiteltävien tiili-, betoni- ja asfalttijätteiden sekä kantojen, risujen ja haravointijätteiden määrää
on kasvatettu uudessa hakemuksessa. Lisäksi maankaatopaikalle vuodessa läjitettävien maamassojen määrä on suurempi kuin aiemmassa luvassa. Muut alueella käsiteltävät tai vastaanotettavat ainesten määrät (lumi,
louhe, multa hiekka) pysyvät entisellään.
Kaivualueella tuotetaan louhetta ja kalliomursketta 80.000 - 100.000 t/a.
Kierrätettävät ainekset n. 55.000 t/v ja niiden käsittelytoiminnot sijoitetaan
vanhalle louhosalueelle ottamisalueen pohjoisosaan. Kiviainekset, tiili, asfaltti ja betoni murskataan kivimurskaimilla. Risut haketetaan kuorma-auton päälle sijoitettavalla hakkurilla ja kannot murskataan erillisillä kantomurskaimilla.
Alhomäentie on tarkoitus siirtää uuden ottamisalueen eteläreunalle. Lupajan Murske Oy hakee lupaa sijoittaa betonimursketta rakennettavan tien
pohjarakenteeseen. Betoninmurskeen määrä on noin 1.500 m3.
Tuleva toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä alueen läheisyydessä ole talousvesikaivoja. Lähinaapureiden talousvesikaivojen vedenpintoja
on tarkkailtu 800 metrin säteellä ottamisalueesta aikaisempien lupakausien aikana. Perniön kunnan suljetulla kaatopaikalla tarkkaillaan pohjaveden pinnan korkeutta ja laatua. Aikaisempaa toimintaa on tarkkailtu melu-,
pöly- ja tärinämittauksin. Mittausten perusteella toiminnasta tulevat päästöt
eivät ole ylittäneet niille asetettuja ohje- tai raja-arvoja.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan oheismateriaalina ovat hakemukset,
suunnitelma, pääpiirustukset ja leikkaukset.
Valmistelijan esitys lausunnoksi:
Toiminnan laajentamista puolletaan. Huomiota on kiinnitetty seuraaviin
asioihin, joita ei ole selvitetty riittävästi hakemuksessa:
-

Maa-ainessuunnitelmassa ottamisalueen pohjoisosan leikkausta C-C
ei ole ulotettu riittävän pitkälle. Hakemuksessa ei ole selvitetty, miksi
alueelle jää kannas korkeine seinämineen. Asia pitäisi selvittää läheisen loma-asutuksen vuoksi.

-

Nykyiset laskeutusaltaat sijaitsevat tilalla Melleri 24:6 (734-599-24-6).
Hakemuksesta ei selviä, tehdäänkö uusia laskeutusaltaita. Kuulutuksessa laskeutusaltaat on esitetty tehtäväksi tilalle 734-599-1-21, joka
ei rajoitu toiminta-alueeseen.

-

Karttapiirros ottamisalueesta on osittain puutteellinen. Aikaisempiin
maa-aineslupiin liittyvää varastointipaikkaa tilalla Melleri 24:6, entistä
jätevedenpuhdistamolietteiden kompostointikenttää tilalla Louhosmäki
24:7 eikä suljettua kaatopaikkaa tilalla Pajumetsä 11:4 ole merkitty
karttaan.

-

Lähin asutus on alle 500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta, joten louhinnassa ja murskaamisessa on noudatettava Valtioneuvoston asetus-
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ta (MURAUS) 800/2010.
-

Maankaatopaikan länsipuolella sijaitsevaa suojapuustona olevaa metsää ei saa kaataa. Näin estetään toiminta-alueen näkyminen Somerikontien asemakaava-alueelle.

-

Suunniteltu toiminta-alue sijoittuu herkälle alueelle luonnonsuojelualueen läheisyyteen. Hakemuksessa ei ole arvioitu riittävästi toiminnan
mahdollisia vaikutuksia ls-alueeseen.

-

Maa-ainesten ottoon liittyvää jälkihoitoa ja maisemointia on tehtävä
suunnitelmallisesti siten, että jälkihoito on tehty ennen lupa-ajan loppumista. Metsittymisen onnistumiseksi on istutettava puun taimia riittävästi. Jälkihoidon vuoksi annettavan vakuuden on oltava riittävä.

-

Koska pohjaveden pinnankorkeutta ei ole selvitetty ottamisalueella, on
asiantuntijan arvio pohjavesiolosuhteista tarpeen. Perniön suljetun
kaatopaikan tarkkailussa pohjaveden pinta on ollut korkeimmillaan itäisessä havaintoputkessa tasolla +32,86 N2000 (28.11.2012). Pohjaveden ja maankaatopaikan pohjan ero on ollut pienimmillään 3,14 metriä. Suljetun kaatopaikan havaintoputki ei yksinään sovi pohjaveden
laaduntarkkailuun, koska vedessä näkyvät suljetun kaatopaikan vaikutukset. Täten toimintojen vaikutuksia ei voida erottaa toisistaan ympäristöhaittojen arvioimiseksi.
Louhosalueelta tulevien pintavesien määrä, johtaminen ja käsittely sekä laskeutusaltaiden mitoitus ja huoltotoimenpiteet olisi selvitettävä ennen toiminnan aloittamista.

-

Nykytilannekartassa siirrettävä tie on Salon kaupungin omistamalla
kiinteistöllä osittain Perniön kunnan suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan jätetäytöllä. Tien rakentaminen kaatopaikan jätetäytölle pitäisi
selvittää tarkemmin ja harkita, soveltuuko jätetäyttö tien pohjaksi. Tien
rakentaminen ei saa vaikeuttaa kaatopaikan sulkemisen jälkeistä tarkkailua.

-

Tien rakentaminen voi vaikuttaa myös Perniön kunnan entiseen kompostointialueeseen, sen vakauteen ja rakenteisiin. Kompostointikenttä
on rakennettu vanhalle jälkihoidetulle maa-ainesten ottoalueelle.
Uusi ottoalue on pääosin merkitty kaupungin paikkatietojärjestelmään
pilaantuneeksi maa-alueeksi.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle, että se puoltaa Lupajan Murske Oy.n hakemusta.
Haettu toiminta-alue jää ennestään louhittujen alueiden väliin.
Lautakunnan käsityksen mukaan ulkopuolisen tahon laatima
luontovaikutusarvio läheisen luonnonsuojelualueen ja Natura-alueen
vaikutusten osalta ei tässä tilanteessa ole tarpeen.
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Kysymys ei ole luokitellusta pohjavesialueesta. Tämän vuoksi pohjaveden
korkeusmittaukset tai laadun muu tarkkailu eivät hakemuksessa
tarkoitetun hankkeen johdosta ole tarpeellisia.
Rakennus- ja ympäristölautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
kohdalta heti.
Päätös:
Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Lause:
"Kysymys ei ole luokitellusta pohjavesialueesta. Tämän vuoksi pohjaveden
korkeusmittaukset tai laadun muu tarkkailu eivät hakemuksessa
tarkoitetun hankkeen johdosta ole tarpeellisia."
Muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Kysymys ei ole luokitellusta pohjavesialueesta. Koska lähellä sijaitsevan
entisen kaatopaikan pohjaveden korkeutta ja laatua tarkkaillaan
suunnitelman mukaisesti, ei korkeusmittaukset tai laadun muu tarkkailu
hakemuksessa tarkoitun hankkeen johdosta ole tarpeellista.
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen
yksimielisesti.
Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän asian kohdalta heti.
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 136

Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus antaa hakemusken johdosta Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen
mukaisen lausunnon.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän asian kohdalta heti
kokouksessa.
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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
koulupäivään vapaaehtoisuuden ja valinnaisuuden pohjalta kolmatta
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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
ja SDP:n valtuustoryhmien puolesta aloitteen koskien lasten
harrastustakuuta.
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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
Toteutetun kyselyn tulokset esitellään opetuslautakunnalle kokouksessa.
Tulokset saatetaan tiedoksi myös sosiaali ja terveys- sekä vapaa-ajan
lautakunnille. Kehittämistyötä tullaan jatkamaan monialaisesti.
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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.
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.
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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.
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Niko Juvosen opinnäytetyö
ja hänen laatimansa yhteenveto kyselyn tuloksista on esityslistan
oheismateriaalina.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lounean, kaupungin ja urheiluseurojen yhteiskuntavastuukampanja nuorten liikunnan
edistämiseksi
171/12.04.00/2018
Kaupunginhallitus 29.01.2018 § 45
Valmistelijat: vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska,
hilpi.tanska@salo.fi, 044 778 4700 ja vs. kaupunginlakimies Mikko
Heiskanen, mikko.heiskanen@salo.fi, puh. 044 778 2044
Lounea Oy on esittänyt Salolle ja urheiluseuroille koko kaupungin kattavaa
nuorten liikuntaa edistävää yhteiskuntavastuukampanjaa. Lounean
tarkoitus on yhteiskuntavastuukampanjalla palauttaa osa siitä hyvästä, jota
se liiketoiminnallaan saa aikaiseksi, alueidensa hyvinvoinnin ja elinvoiman
kehittämiseksi. Kampanjan tavoitteena on lisätä Lounean tunnettuutta
sekä tuoda esiin Lounean yhteiskuntavastuutoimintaa.
Osana kampanjaa Lounea hankkii noin 40 m2 kokoisen LED-näytön
Salohalliin. Näyttö tuo lisää mahdollisuuksia urheilu- sekä muiden
tapahtumien järjestämiseen Salohallissa sekä toimii samalla myös
markkinointikanavana. Esityksen mukaan Lounea maksaa taulun
kiinnittämiseen ja asentamiseen liittyvät kustannukset. Salon kaupunki
vastaa taulun huollosta sekä käyttökustannuksista.
Lounean esityksen mukaan Lounea tekee hankinnan yhteistyössä
kaupungin ja seurojen kanssa. Lounea luovuttaa näytön Salon kaupungin
omistukseen erikseen sovittavana ajankohtana. Osana hankintaa Lounea
hankkii näytölle laajan varaosapaketin.
Kampanjaan liittyen on valmisteltu yhteistyösopimusta seurojen, Lounean
ja kaupungin välillä. Sopimuksen ehtojen mukaan kaupunki kiinteistön
omistajana vastaa yhdessä näytön toimittajan kanssa sen kiinnittämisen
vaatimasta rakennesuunnittelusta. Lounea maksaa näytön kiinnittämiseen
ja asentamiseen liittyvät kustannukset. Kaupunki valvoo asennustyötä.
Kaupunki vastaisi näytön huollosta sekä käyttökustannuksista. Taulun
toimittaja kouluttaa kaupungin työntekijät näytön ylläpidon ja huollon
osalta.
Seurat saavat tilat lajivalmennukseen maksutta ottaen kuitenkin
ensisijaisesti huomioon koulujen ja päiväkotien liikuntatilojen tarpeet
opetussuunnitelman kannalta.
Kaupunki sitoutuu tuottamaan LED-näytölle kaupungin omaa, laadukasta,
vähintään sesongeittain (esim. kesä, syysloma, joulu, talvi) vaihtuvaa
markkinointimateriaalia. Tätä materiaalia ovat esim. matkailukäyttöön
tarkoitetut Salo-esittelyvideot.
Viestintä- ja markkinointipalvelut suunnittelee yhdessä liikuntapalvelujen
kanssa miten Salon kaupungin hyviä liikuntamahdollisuuksia voidaan
parhaiten tuoda esille kaupungin markkinoinnissa.
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Yhteiskuntavastuukampanjan myötä valtakunnan tason merkittävien
palloilutapahtumien ottelutapahtumaa ja otteluyleisön kokemusta voidaan
edelleen kehittää (LED-näyttö ja siihen tuotettavat sisällöt).
Seurat sitoutuvat 7-luokkalaisten lajivalmennuksen aloittamiseen syksyllä
2018. Lajivalmennus laajenee koskemaan 8-luokkalaisia syksystä 2019 ja
vuonna 2020 lajivalmennus on mahdollista kaikille yläkoululaisille.
Valmennuksesta sekä sen kustannuksista vastaavat salolaiset
urheiluseurat, jotka myös valitsevat lajivalmennukseen osallistuvat nuoret
Lajivalmennuksen tulee olla laadukasta ja eri lajiliittojen nuorten
valmennuksesta antamien suositusten mukaista.
Sopimuksen mukaan seurat sitoutuvat tuottamaan säännöllisesti, esim.
kerran kuukaudessa ammattimaisesti tuotettuja videosisältöjä, joita
hyödynnetään aktiivisesti ottelutapahtumissa Salon kaupungin sekä
Lounean yhteiskuntavastuukampanjan profiloimiseksi.
Seurat sitoutuvat yhteiskuntavastuukampanjan puitteissa tuotettavan
materiaalin jakeluun ja julkaisuun ilman erillisiä kustannuksia.
Tehtävän yhteistyösopimuksen kestoajaksi on suunniteltu alustavasti 5
vuotta. Tällä hetkellä osallistuvat seurat olisivat LP Viesti Salo ry, Salon
Vilpas Koripallo ry, Salon Palloilijat ja Kiekkohait ry. Kaupungille ei syntyisi
sopimuksesta merkittäviä muita kuluja kuin mitä näytön huollosta ja
ylläpidosta aiheutuu.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin osallistumisen
yhteistyövastuukampanjaan ja valmistelun mukaisen yhteistyösopimuksen
allekirjoittamisen.
Päätös:
Kaupunginjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta, koska hän on Lounea
Oy:n hallintoneuvoston jäsen. Esittelijänä toimi hänen sijaisenaan
hallintojohtaja.
Myös seuraavat henkilöt poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi:
Juhani Nummentalo Viesti ry:n hallituksen puheenjohtajana, Anna-Leena
Yli-Jama Salon Uimarit ry:n hallituksen varajäsenenä sekä Leena
Ahonen-Ojala, koska hänen puolisonsa on Vilpas Koripallo ry:n
puheenjohtaja.
Merkittiin että vapaa-ajan palveluiden johtaja Hilpi Tanska oli kokouksessa
selostamassa asiaa klo 17.00-18.00.
Merkittiin että esityslistan teksti korjataan siten, että Salon Vilpas ry
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muutetaan Salon Vilpas Koripallo ry:ksi ja että Salon Viesti ry poistetaan
tekstistä.
Esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti:
Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa apulaiskaupunginjohtajan
hyväksymään vähäiset muutokset sopimuksen yksityiskohtiin sekä
yhteistyökumppaneita koskevat mahdolliset laajennukset.
Saija Karnisto-Toivonen ehdotti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun
ja selvitetään seurojen kanta sopimukseen sekä selvitetään, onko
lajivalmennus tarpeen liittää sopimukseen vai tulisiko se käsitellä erillisenä
asiana ja miten opetuslautakunnan päätös lajivalmennuksesta vaikuttaa
asiaan.
Ulla Huittinen kannatti asian palauttamista uuteen valmisteluun ja ehdotti
lisäksi, että asiaan liitetään sopimus ja selvitetään kaupungille aiheutuvat
kustannukset.
Elina Suonio-Peltosalo kannatti asian palauttamista uuteen valmisteluun.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun
Saija Karnisto-Toivosen ja Ulla Huittisen esitysten mukaisesti.
Kaupunginhallitus 12.03.2018 § 120
Valmistelija:vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska,
hilpi.tanska@salo.fi, p. 044 778 4700 ja vs. kaupunginlakimies Mikko
Heiskanen, mikko.heiskanen@salo.fi, p. 044 778 2044
Yhteistyöstä on keskusteltu seurojen kanssa alustavasti 6.2.2018
pidetyssä tilaisuudessa. Sopimuskumppaneiksi ajatellut seurat kutsuttiin
koolle 5.3.2018 ja heille lähetettiin tutustuttavaksi sopimusluonnos tätä
ennen.
Lounean ja kaupungin kanssa yhteistyöhön mukaan ovat lähdössä
todennäköisesti ainakin seuraavat seurat: Salon Vilpas Koripallo ry, LP
Viesti Salo ry, Salon Viesti ry, Salon Kiekkohait ry ja Salon Palloilijat ry.
Yksilölajeja edustavien seurojen kanssa on myös käyty asiasta
neuvotteluja (esim. Angelniemen Ankkuri ry, Salon Vilpas ry / yleisurheilu,
Salon Uimarit ry) ja seurojen välisenä yhteistyönä myöskin yksilölajit ovat
todennäköisesti mukana.
Lajivalmennuksen tukeminen on olennainen osa yhteistyötä. Lounea Oy
on kuuden vuoden sopimusajalla sitoutunut tukemaan seurojen
järjestämää lajivalmennusta yhteensä 36 000 eurolla. Tukisumma jaetaan
seurojen kesken seurojen ja Lounean keskenään sopimalla tavalla.
Opetuslautakunnan tekemä päätös (30.1.2018 § 10) lajivalmennuksesta ei
ole ristiriidassa tähän asiaan liittyvän yhteistyösopimuksen tai Lounean
antaman tuen kanssa. Lounean tuki antaa seuroille lisäresurssia toiminnan
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toteuttamiseen. Kaupunki antaa valmennukseen tilat ja mahdollistaa
valmennuksen lukujärjestysteknisesti seurojen ja
opetuspalveluiden/rehtorien kanssa sovittavalla tavalla.
Toinen osa yhteistyötä on Led-näytön hankkiminen Salohallin
päätyseinälle. Led-näyttöä voivat käyttää kaikki Salohallissa
liikuntatapahtumia ja muita tapahtumia järjestävät tahot. Led-näyttö
hankitaan kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti, kaupunki hankkii
näytön ja Lounea on ilmoittanut tukevansa näytön hankintaa
sopimusaikana yhteensä 24 000 eurolla yhteistyösopimuksessa kerrotulla
tavalla.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää
1) hyväksyä kaupungin osallistumisen yhteiskuntavastuukampanjaan ja
valmistelun mukaisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen.
2) että Salohallin päätyseinälle hankitaan LED-näyttö vuoden 2018
talousarvion investointimäärärahoihin menokohdalle
9630/liikuntapalvelujen irtain omaisuus varatusta määrärahasta.
LED-taulun arvo on noin 45 000 e ja tämän lisäksi tulevat
asennuskustannukset.
Päätös:
Merkittiin, että seuraavat henkilöt poistuivat esteellisinä kokouksesta
tämän asian käsittelyn ajaksi:
Juhani Nummentalo Viesti ry:n puheenjohtajana,
Lauri Inna ja Sanna Lundström Lounean hallintoneuvoston jäseninä,
Saija Karnisto-Toivonen, koska hänen puolisonsa on Salpa ry:n
varapuheenjohtaja.
Merkittiin, että hallintojohtaja toimi vs. kaupunginjohtajana asian
esittelijänä, ja Ulla Huittinen toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn
ajan. Pöytäkirjan tarkastajaksi Sanna Lundströmin tilalle tähän asiaan
valittiin Elina Suonio-Peltosalo.
Mikko Lundén Simo Vesan kannattamana ehdotti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun ja Hilpi Tanska kutsutaan selostamaan asiaa.
Selvitetään urheiluseurojen mukana olo, kokonaiskustannukset, sekä
taulun koko.
Jonna Nyyssönen ja Pertti Vallittu ehdottivat, että erotetaan
lajivalmennuksen tukeminen omaksi asiakseen taulun hankinnasta.
Jonna Nyyssönen ehdotti lisäksi, että selvitetään mistä määrärahoista
kaupungin osuus katetaan.
Päivi Savolainen ehdotti, että selvitetään, miksi kaupunki ei voi ottaa
taulua kokonaan lahjoituksena, vaan hankkii sen ensin itse ja Lounea
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maksaa siitä osan jälkikäteen.
Marja Ruokonen ehdotti, että esitetään laskelma kustannuksista ja niiden
jakamisesta osapuolten kesken.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus asian
palauttamisesta uuteen valmisteluun, joten oli suoritettava äänestys asian
palauttamsien ja käsittelyn jatkamisen välillä. Puheenjohtaja ehdotti, että
äänestys toimitetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.
Asian palauttamista uuteen valmisteluun kannatti 9 jäsentä (Nikkanen,
Vesa, Ruokonen, Nyyssönen, Vallittu, Lundén, Savolainen, Lehti,
Huittinen)
Asian käsittelyn jatkamista kannatti kaksi jäsentä (Suonio-Peltosalo,
Tapio).
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmsiteluun edellä
esitetyin evästyksin äänin 9-2.
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 138

Valmistelija: vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska,
hilpi.tanska@salo.fi, p. 02 778 4700 , hallintojohtaja Irma Nieminen,
irma.nieminen@salo.fi, p. 02 778 2020
Seuraavassa esitetään kaupunginhallituksen pyytämät lisäselvitykset ja
uusi ehdotus yhteistyöstä.
Kokonaiskustannukset
Lajivalmennus aiheuttaa kustannuksia ensisijaisesti seuroille, koska seurat
vastaavat valmennuksen toteuttamisesta, palkkaavat valmentajat ja
valitsevat valmennukseen osallistuvat nuoret. Seurojen kustannukset eivät
kuulu kaupungin toimivaltaan. Kaupungille kustannuksia aiheutuu tilojen
maksuttomasta käytöstä. Kaupunginvaltuusto on päättänyt (17.10.2011 §
115), että yhdistykset voivat käyttää kaupungin tiloja maksutta
vuorovarausperiaatteella. Myöhemmin on päätetty (vapaa-ajan lautakunta
17.3.2016 § 21), että liikuntapaikkojen osalta maksuttomuus koskee alle
20-vuotiaiden yhdistystoimintaa, johon lajivalmennus kuuluu.
Lajivalmennuksesta ei aiheudu maksuttomien tilojen osalta
liikuntapalveluille mitään uusia kustannuksia, koska tiloja käytetään
liikuntapaikkojen aukioloaikojen puitteissa. Koska yläkoulujen
lajivalmennus on osalle seuroista uusi asia, ei lajivalmennusten aikatauluja
tai niiden vaatimia tuntimääriä eri liikuntatiloissa esim. lukuvuoden
2018-2019 aikana ole vielä saatavilla eikä tilakustannuksia sisäisten
vuokrien osalta voida laskea.
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Tauluhankinnasta aiheutuvat kustannukset riippuvat taulun koosta ja
ominaisuuksista, jotka määritellään kilpailutuksen yhteydessä.
Taulun koko
Salohallin päätyseinälle sopiva ja riittävä taulun koko olisi n. 25 – 30 m2.
Lajivalmennuksen tukeminen erotetaan tästä
Mikäli lajivalmennuksen tukeminen erotetaan kaupungin, seurojen ja
Lounean välisestä yhteistyösopimuksesta, tulee lajivalmennuksen
sponsorituesta asia, jonka seurat ja Lounea voivat sopia keskenään.
Kaupungin tulisi kuitenkin olla mukana sopimuksen yhteistyökumppanina,
koska kaupunki mahdollistaa lajivalmennuksen tilojen ja oppilaiden
lukujärjestysten osalta. Kaupunginvaltuusto on jo v. 2011 tehdyllä
päätöksellä (ks. kohta kokonaiskustannukset) päättänyt antaa kaupungin
liikuntatilat lajivalmennukseen seuroille maksutta.
Selvitetään mistä määrärahoista kaupungin osuus katetaan
Määrärahojen kattamiseen voidaan käyttää liikuntapalvelujen irtaimen
hankintaan vuodelle 2018 varattuja määrärahoja, jolloin joku suunniteltu
hanke siirretään seuraavalle vuodelle. Ainoa hanke, jota ei vielä ole
käynnistetty ja olisi siten siirrettävissä on Urheilupuiston 5-kentän
kastelujärjestelmä.
Vaihtoehtona on, että Led-näytön hankinta Salohalliin käsitellään vuoden
2019 talousarvion yhteydessä ja esitetään määrärahaa hankintaan
liikuntapalvelujen irtain omaisuus investointikohtaan.
Talousarvioesityksessä tarkennetaan myös taulun koko. Salohallin
päätyseinälle sopiva ja riittävä koko olisi n. 25 – 30 m2. Salohallin
äänentoiston uusimisesta vuonna 2019 on myös keskusteltu ja molemmille
hankinnoille voidaan esittää määrärahaa ko. menokohdalle. Hankkeesta
voidaan käynnistää markkinointiyhteistyöneuvottelut kiinnostuneiden
yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.
Miksi kaupunki ei voi ottaa taulua lahjoituksena
Ei ole estettä sille, että kaupunki ottaa taulun vastaan lahjoituksena. Koska
sponsorituki on kuitenkin suunniteltu käytettävän myös seurojen
lajivalmennuksen tukemiseen, se ei kata kokonaan taulun kustannuksia.
Koska kaupunki näin ollen on taulun hankkija, hankintaan sovelletaan
hankintalain säännöksiä.
Laskelma kustannuksista ja niiden jakamisesta osapuolten kesken
Kustannukset jakautuisivat 6 sopimusvuoden (2018-2024) ajan
seuraavasti:
-Lounea: 60 000 €, josta 36 000 € seuroille lajivalmennukseen ja 24 000 €
kaupungille taulun hankintaan
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-Kaupunki: Led-näytön hankinnan ja asennuksen hinta, josta Lounea
sponsoroi 24 000 € sekä maksuttomat tilat, joiden kustannus riippuu
lajivalmennuksen tuntimääristä
-Seurat: Lajivalmennuksen kustannukset (eivät ole tiedossa ja
todennäköisesti vaihtelevat vuosittain), josta Lounea sponsoroi 36 000 €
Seurojen osallistuminen
Seurojen osuus koskee lajivalmennusta, jota Lounea tukee.
Sponsorirahoja jaettaessa kysymys on seurojen ja yhtiön välisestä asiasta,
jossa kaupungilla ei ole osuutta.
Uusi esitys
Erotetaan Salohallin taulun hankinta ja lajivalmennusta koskeva yhteistyö
toisistaan. Salohallin hankintoja käsitellään vuoden 2019 talousarvion
yhteydessä ja pyritään saamaan hankkeelle sponsoreita
markkinointiyhteistyönä. Lajivalmennuksesta laaditaan yhteistyösopimus,
jossa kaupungin roolina on toimia mahdollistajana esimerkiksi tilojen
luovuttamisen ja oppilaiden lukujärjestyksen suunnttelun osalta.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää,
1) että Salohallin monipuolisia tapahtumia mahdollistavia hankintoja
käsitellään vuoden 2019 talousarvion yhteydessä ja hankkeille pyritään
saamaan sponsorointitukea,
2) valtuutetaan apulaiskaupunginjohtaja neuvottelemaan ja
allekirjoittamaan Lounean ja urheiluseurojen kanssa yhteistyösopimus,
jolla mahdollistetaan lajivalmennuksen toteuttaminen kaupungin
toimenpiteitä vaativilta osin.
Päätös:
Puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen poistui esteellisenä kokouksesta,
koska hänen puolisonsa on Salpa ry:n varapuheenjohtaja.
Puheenjohtajaksi tämän pykälän ajaksi valittiin Timo Lehti.
Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi valittiin Mikko Lundén.
Lisäksi esteellisenä poistuivat:
Juhani Nummentalo Viesti ry:n puheenjohtajana,
Sanna Lundström Lounean hallintoneuvoston jäsenenä ja Leena
Ahonen-Ojala, koska hänen puolisonsa on Vilpas Koripallo ry:n
puheenjohtaja.
Merkitään pöytäkirjaan, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta
tämän pykälän aikana klo 18.29.
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Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Markkinointiyhteistyö, Rikalan kauppapaikka & esihistoriallinen Suomi -dokumentti Halikon
Rikalanmäen rautakaudesta, Oy Antiikkiverstas Wilma Ab Patomäki Wilma
2301/02.05.01.04/2017
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 139

Valmistelija: viestinnän suunnittelija Eija Laitinen, eija.laitinen@salo.fi, p.
044 778 2153
Wilma Patomäki on toimittanut 19.9.2017
markkinointiyhteistyöanomuksen, joka koskee Halikon Rikalanmäen
rautakautta koskevan dokumentin tuottamista.
Markkinointiyhteistyöanomus koskee vuotta 2018.
Viestinnän suunnittelija Eija Laitinen on ollut sähköpostitse yhteydessä
Patomäkeen 26.9.2017. Patomäelle informoitiin, että vuotta 2018 koskeva
päätös tehdään kyseisenä vuotena ja että päätöksiä ei voi tehdä
ennakkoon. Samalla Patomäkeä pyydettiin toimittamaan yrityksen
taloustiedot sekä arviot Rikalanmäen tapahtumien kävijämääristä.
Patomäki antoi seuraavan selvityksen: ”Tapahtumissa käy 2300 – 4000
henkilöä, Rikalanmäellä käy tuhansia – kymmeniä tuhansia ihmisiä
muutenkin / vuosi. Tapahtumia on vuosittain vähintään kolme ja
konsertteja kahdeksan.”
Patomäki kirjoittaa markkinointiyhteistyöanomuksessaan seuraavaa:
”Hanke on jatkoa 2017 toteutettavalle Halikon muinaispolkua ja historiaa
käsittelevälle videoesitykselle, jossa tuotettua materiaalia käytetään
osittain pohjana jatkotuotannolle. Tavoitteena on tuottaa laajempi,
seikkaperäisempi ja tasoltaan julkiseen levitykseen soveltuva dokumentti.
Lähtökohta dokumentissa on vahvasti visuaalinen. Animaatiota ja
efektikuvaa käytetään havainnollistavana välineenä, näyttelijöiden kanssa
toteutetuilla kohtauksilla puolestaan tuodaan esille rautakauden elämää.
Historiallisen rekonstruktiokohtausten ja havainnollistavien animaatioiden
lomassa dokumentti hyödyntää haastattelumateriaalia: arkeologit,
historioitsijat ja museoasiantuntijat tuovat esille erilaisia näkökulmia
rautakauden elämään. Sisällöllisesti dokumentti pyrkii syventämään
ymmärrystä rautakauden paikallisen elämän laajemmista historiallisista ja
maantieteellisistä yhteyksistä. Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat
museot (mm. Salon historiallinen museo, Valokuvataiteen museo,
Museovirasto, yhdistykset mm. Rikala-seura ry sekä asiantuntijat).
Näyttelijöiden ja avustajien osalta on mahdollista hyödyntää yhteistyötä
mm. Salon Teatterin kanssa. Dokumentin käsikirjoitus, ohjaus ja leikkaus
tehdään työryhmässä asiantuntijakonsultointiin nojaten. Apuvoimaa
käytetään kuvauksissa kuvaajan ja avustajien osalta. Äänityöt hankitaan
ostopalveluna, sanoin tarvittavat piirrosanimaatiot. Hankkeen valmistelu
aloitetaan kesällä 2017 ja dokumentti on julkaisuvalmiina keväällä 2018.
Valmiista dokumentista tehdään DVD / bluray-julkaisu, joka tulee yleiseen
myyntiin kauppaamme ja muiden levityskanavien kautta. Dokumenttia
tarjotaan esitettäväksi kouluissa, koulutustilaisuuksissa ja tapahtumien
yhteydessä. Dokumentista irrotettuja otteita, ”tietoiskuja”, voidaan myös
asettaa vapaaseen levitykseen nettiin. Anomme 20 562,00 € videon
tekemiseksi sekä digitaalisen markkinoinnin kulujen kattamiseksi.
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Immateriaalioikeudet ovat Wilma Patomäen ja Antiikkiverstaan.”
Patomäki on toimittanut markkinointiyhteistyöanomuksen liitteenä
hankkeen budjetin. Budjetin kokonaissumma on 20 652,00 €. Tästä suurin
kuluerä on oma työvoima 5062,00 €. Hankkeen budjetti on esityslistan
liitteenä.
Markkinointiyhteistyöanomuksessa on ilmoitettu yhteistyökumppaneiksi
mm. Salon historiallinen museo. Antiikkiverstas ja Salon museopalvelut
kokoontuivat 5.10.2017, jossa Patomäki tiedusteli Salon historialliselta
museolta halukkuutta yhteistyöhön Rikalanmäen muinaispolun tarinan
kertomiseksi videona. Yhteistyösuunnitelmaa ei kutienkaan kokouksessa
syntynyt. Museon tarve ja lähestymistapa muinaispolun esittelyyn on
ensisijaisesti opetuksellinen, sillä muinaispolun kalmistoalueella vallitsee
hautarauha ja polun tuotteistaminen tulee tehdä hienovaraisesti ja
kuormittamatta aluetta liikaa. Museon edustajat kokivat, että Patomäen
hanke perustuu matkailun ja liiketalouden näkökulmaan. Videokäsikirjoitus
oli jo valmiina, mutta sitä ei esitelty kokouksessa..
Markkinointiyhteistyöanomuksessa on ilmoitettu yhteistyökumppaniksi
myös Rikala-seura ry. Rikala-seura on 4.10.2017 kaupungille
lähettämässään sähköpostissa ilmoittanut, että seuran kanssa ei ole käyty
ko. hankkeeseen liittyviä yhteistyöneuvotteluja.
Patomäki on pyytänyt tapaamista markkinoinnin suunnittelijan sekä
viestinnän suunnittelijan kanssa. Tapaaminen järjestettiin kaupungintalolla
5.10.2017. Mukana tapaamisessa oli myös kaupungin vs.
kaupunginlakimies. Tapaamisessa käytiin läpi kaupungin markkinointia
sekä kyseessä olevaa markkinointiyhteistyöasiaa. Patomäelle kerrottiin
tapaamisen yhteydessä, että hänen dokumenttiprojektiin hakema
tukisumma ei ole realistinen. Tukisummaa verrattiin tässä kohtaa Suvisalo
ry:n järjestämiin Iltatoreihin (vuonna 2017 Suvisalo ry:lle myönnettiin
markkinointiyhteistyötukea 37 000,00 € ja yhdistys järjesti kesällä 2017 14
kaikille avointa ja maksutonta Iltatoritapahtumaa). Patomäki katsoi, että
Rikalanmäen arvo kaupungin matkailumarkkinoinnissa on tärkeä ja sen
tärkeyttä tulisi entistä enemmän korostaa ja että tällä perusteella anottu
tuki on perusteltu. Markkinointiyhteistyöanomuksen ja tapaamisen
perusteella voidaan myös todeta, että Patomäen suunnitelmat
videoproduktion suhteen ovat pitkälti valmiit, eikä niissä ole neuvottelun
varaa. Produktiossa kaupunki ei saa käyttöönsä videota, vaan pienen osan
siitä. Immateriaalioikeudet säilyvät Wilma Patomäellä ja videota tullaan
myymään hänen kanavissaan, jolloin videosta saatavat tuotot jäävät
hänelle.
Edellä esitetyin perustein esitetään, että anottua markkinointitukea ei
myöönetä. Kaupungin viestintäpalvelut voi mahdollisesti tukea Oy
Antiikkiverstas Wilma Ab Wilma Patomäen järjestämiä yksittäisiä
tapahtumia erillisten anomusten perusteella ja viranhaltijalle annetun
toimivallan puitteissa. Viestintäpalvelut on myöntänyt vuonna 2017
Patomäelle markkinointiyhteistyötukea Rikalanmäen perinnepäiviin
yhteensä 1000,00 €. Patomäelle on myönnetty markkinointiyhteistyötukea
myös vuonna 2016.
Vs. kaupunginjohtaja:
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Kaupunginhallitus päättää esittelytekstissä esitetyin perustein, että Oy
Antiikkiverstas Wilma Ab Wilma Patomäelle ei myönnetä
markkinointiyhteistyötukea videotuotantoon.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunkitapahtumien kesäkiertue Kesä yhdessä - Salossa 2018
1033/07.02.02.02.00/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 140
Valmistelija: viestinnän suunnittelija Eija Laitinen, 044 778 2153,
eija.laitinen@salo.fi
Vuosina 2009 – 2017 Salossa toteutettiin kaupunkitapahtumien
kesäkiertue "Kesä yhdessä - Salossa", jossa vanhojen kuntien
kesätapahtumat yhdistettiin yhtenäisen markkinointi-ilmeen alle.
Kaupunki maksoi vuonna 2017 tapahtumien järjestäjille 1100,00 € /
tapahtuma vastineeksi kaupungin näkyvyydestä tapahtumissa. Lisäksi
kaupunki maksoi yhteismarkkinoinnin kulut, noin 7000,00 €.
Kaupunki haluaa jatkaa hyväksi koettua yhteismarkkinointia, sekä tukea
perinteisten kesätapahtumien järjestämistä kaupungin eri alueilla.
Kaupungin viestintäpalvelut ovat varanneet kesäkiertueen budjettiin viime
vuoden tapaan yhteensä 16 000,00 € (sisältäen kahdeksan tapahtumaa
pois lukien Yhdistysten iltatorin sekä Laurin markkinat. Näistä tehdään
erilliset markkinointiyhteistyöpäätökset). Kulut jakautuvat samoin, kuin
vuonna 2017.
Tänä vuonna kesäkiertueen teemana on Kylien retkeily- ja
luontomatkailukohteet. Kesäkiertueen jokaisessa tapahtumassa on
mukana kaupungin teltta, jossa on esillä kaupungin esitemateriaalia.
Teltan miehityksen hoitaa kaupungin hallintopalveluiden koordinoiman
Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hankkeen kyläasiamies Henrik
Hausen.
Kesäkiertue kuuluu salolaiseen kesään ja sitä osataan odottaa.
Tapahtumiin tullaan tapaamaan tuttuja niin läheltä kuin kaukaakin.
Kesätapahtumien järjestäjien kanssa on neuvoteltu ja kaikilla alueilla
tapahtuma tullaan järjestämään. Tapahtumien päivämäärät ovat
seuraavat:
su 1.7.
la 7.7.
su 8.7
su 8.7.
la 21.7.
la 4.8.
to 9.8.
su 19.8.
la 25.8.
su 26.8.

Kiikala-päivä
Kisko-päivä
Suomusjärvi-päivä
Trömperi-päivä, Halikko
Särkisalo-päivä
Laurin markkinat, Perniö
Yhdistysten iltatori, Salo
Kuusjoki-päivä
Muurlan Wanhanajan markkinat
Pertunpäivä, Pertteli

Salon iltatorin yhteydessä järjestettävä yhdistysten iltatori –tapahtuma
liitetään Suvisalo ry:n kanssa tehtävään
markkinointiyhteistyösopimukseen. Samoin Perniön Laurin Markkinat ry:n
kanssa tehdään erillinen päätös, koska yhdistys järjestää Perniössä
kaikkiaan kolmipäiväisen tapahtuman.
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Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn toimintatavan kesäkiertueen
järjestämisessä.
Päätös:
Timo Lehti ehdotti, että Salo-teltassa esitellään kiertueen aikana erityisesti
sen kaupunginosan tontteja, jossa kiertue on.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja Timo Lehden ehdotuksen
yksimielisesti.
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Henkilöstökertomus 2017
247/01.00.02.01/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 141
Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund,
christina.soderlund@salo.fi; puh. 044 778 2103
Vuoden 2017 henkilöstöraportti on ensimmäinen, jonka tiedot perustuvat
vuoden 2017 alussa käyttöön otetun Personec-ohjelmiston tietoihin ja
raportteihin. Ohjelmiston käyttöönotto osoittautui suunniteltua
työläämmäksi ja eritoten raportointi ei ole täyttänyt kaupungin asettamia
vaatimuksia. Ohjelmistovaihdosta johtuen kaikkia aikaisemmin raportoituja
tietoja ei ole mahdollista raportoida vuoden 2017 osalta.
Ohjelmistouudistuksen myötä myös uudet toimintatavat ovat mahdollisesti
aiheuttaneet alkuvuoden 2017 henkilöstölukuihin virheitä, koska uuden
ohjelmiston käyttö ja uudet ominaisuudet ovat olleet koko organisaatiolle
vieraita. Vertailu aiempiin vuosiin ei välttämättä ole luotettavaa.
Vuonna 2017 jatkettiin valtuustotason strategiaan sisältyvän tuloskortin
”Johtaminen ja osaava henkilöstö” toteuttamista. Strategiset päämäärät
koskevat strategista ja ennakoivaa johtamista ja päätöksentekoa,
innostavaa ja vaikuttavaa esimiestyöskentelyä sekä henkilöstön
osaamisen ja hyvinvoinnin tukemista ja kannustamista. Strategiset
tavoitteet ja niistä johdetut keinot eivät muuttuneet oleellisesti edellisestä
vuodesta. Päämääriin kytketyistä tavoitteista tavoitteellisin oli
sairauspoissaolojen vähentyminen. Vuonna 2016 henkilötyövuosiin
suhteutettuna sairauspoissaolokalenteripäiviä oli 16,3, kun sama luku
vuonna 2017 oli 18,0 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen vähentämiseen
liittyvää tavoitetta ei saavutettu, mutta ohjelmistouudistuksesta johtuen
luvut eivät todennäköisesti kerro samalla tarkkuudella eri vuosien
tilanteesta.
Vakinaisten työntekijöiden määrä väheni 0,7 prosentilla, vähennyksen
ollessa lukumääräisesti 60 henkilöä. Vuoden lopussa Salon palveluksessa
vakinaisessa palvelussuhteessa oli 2.921 henkilöä. Merkittävimmät
vähenemiseen johtaneet tekijät ovat olleet maatalouslomituksen ja
sosiaalipalvelujen rakennemuutokset, joiden johdosta työntekijöitä
irtisanottiin taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä (maatalouslomitus) ja
palvelut uudelleen järjesteltiin (sosiaalipalvelut). Vaihtuvuus oli noin 6 %,
mikä on suurempi kuin lähivuosina.
Henkilöstömenojen kehitys ilmenee havainnollisesti henkilöstömenojen 12
kuukauden liukuvasta summasta luvussa 4. Vuonna 2017 koko
henkilöstön palkkauskustannukset ilman sivukuluja olivat 121.913.955 €.
Sairauspoissaolojen johdosta syntyneet palkkamenot (sis. sivukulut) olivat
4.884.314 euroa.
Salon kaupungin ensimmäinen henkilöstöohjelma valmistui syksyllä 2017.
Henkilöstöohjelman sisältö muotoiltiin kaupunginjohtajien, palvelualueiden
johtajien ja isojen palvelujen päälliköiden muodostamassa
valmisteluryhmässä, ja henkilökunta pääsi kaksi kertaa osallistumaan
ohjelman painopisteiden valintaan ja muotoiluun. Kaupunginhallitus
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hyväksyi ohjelman 23.10.2017. Henkilöstöohjelma sisältää kahdeksan
painopistealuetta, joissa mm. osallistaminen, vuorovaikutus, johtaminen,
lähiesimiestyö ja perehdyttäminen kietoutuvat muutokseen. Henkilöstö
pääsi osallistumaan myös syksyllä 2017 alkaneeseen tulevaisuuden Salon
strategiaan, kun kuntalaisten, yrittäjien, yhdistysten ja henkilökunnan
mielipiteitä kerättiin strategiatyön pohjaksi. Henkilöstöohjelman
toteutusaika on koko valtuustokausi.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2017 tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus
päätti lähettää asian tiedoksi valtuustolle.
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Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
168/02.06.01.03/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 142

Valmistelija: talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. (02) 778
2200
Kunnan tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta
ja tytäryhteisön tiedonantovelvollisuudesta säädetään kuntalaissa
seuraavaa:
68 § Tilinpäätös
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun
loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan
tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä
kunnanjohtaja tai pormestari.
68 a § Konsernitilinpäätös
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee
laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja
tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma,
jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden
käytöstä tilikauden aikana.
Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää
laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi
edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä
vastaava tuotto on alle 200.000 euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin
rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä
tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen
taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan
kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta.
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69 § Toimintakertomus
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja
sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa,
tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin
arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä
johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa
on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman
riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
70 § Tytäryhteisön tiedonantovelvollisuus
Kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on
annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman
arvioimiseen ja sen tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.
Kirjanpitolain mukaan sekä luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista
samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun ja
välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottava tasekirjaan,
jonka sivut tai aukeamat on numeroitava. Kunnan tilinpäätös on julkinen
asiakirja, johon sovelletaan kirjanpitolain 3 luvun 10 §:n
julkistamissäännösten sijasta lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta.
Julkistaminen koskee myös tuloslaskelman ja taseen liitetietoja.
Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot
kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista.
Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot
olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio
todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja
kehitystoiminnan laajuudesta. Toimintakertomuksen antavat
kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan katsauksessa esitetään
tiivistetysti kertomus vuoden olennaisista tapahtumista ja näkemys
kehityssuunnasta kunnan toiminnassa ja taloudessa.
Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu edellä
selostettujen säännösten pohjalta ja noudattaen Kuntaliiton ja
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia suosituksia ja ohjeita.
Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilinpäätöstä koskeva katsaus ovat
esityslistan liitteenä.
Talousjohtaja Seppo Juntti on kokouksessa selostamassa asiaa.
Vs. kaupunginjohtaja:
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Kaupunginhallitus hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
vuodelta 2017 allekirjoitettavaksi ja jätettäväksi tilintarkastajalle ja
tarkastuslautakunnalle.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää, että tilinpäätöksessä tilikauden tulokseen 6.946.770,37 euroa
kirjataan poistoeron vähennys 534.524,46 euroa ja tilikauden ylijäämä
7.481.294,83,00 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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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.
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Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 144

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Vs. kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin seuraavat raportit:
Pertti Vallittu – rakennus- ja ympäristölautakunta
Saija Karnisto-Toivonen – Helsinki Symposium, Arttu tutkimushankkeen
päätösseminaari, USO
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 145

Kaupunginhallitukselle esitellään seuraavat oheismateriaalina olevat lautaja johtokuntien pöytäkirjat:
Opetuslautakunnan pöytäkirja
Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja
Vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirja
Liikelaitos Salon Veden johtokunnan pöytäkirja
Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja

6.3.2018
7.3.2018
8.3.2018
14.3.2018
14.3.2018

Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy täytäntöön pantaviksi päätökset, joihin sillä on
kuntalain mukainen otto-oikeus.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 146

Kaupunginhallituksen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 12.3. 25.3.2018 tehdyt kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
kuntalain 91 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa.
Vs. kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy päätökset täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin
ne kuntalain mukaan ovat otettavissa kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi muut päätökset täytäntoon pantaviksi, paitsi
kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen markkinointiyhteistyöstä / Artisti
Jay Ray (Joni Säde), josta pyydettiin lisäselvitystä.
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Muut mahdolliset asiat
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 147
Kirjattiin Marja Ruokosen kysymykset kotihoidosta odottamaan tulevaa
kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan iltakoulua.
Pyydetään Lounais-Suomen jätehuollolta selvitystä koulujen
romunkeräysasiasta.
Sanna Lundström pyysi selvitystä lasten kesäleirien järjestämispaikasta.
Talousarviossa asiasta oli linjaus, mutta miksei sitä viety
opetuslautakuntaan?
Merkittiin, että Leena Ahonen –Ojala poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 19.44.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
129,130,131,134,135,136,137,141,142,143,144,145,146,147
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
132,133,138,139,140
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen / hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite
Salon kaupunginhallitus
PL 77, 24101 Salo
puh. 02 7781
käyntiosoite: Tehdaskatu 2
sähköposti: kirjaamo@salo.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
132,133,138,139,140
Hankintaoikaisupykälät:

Oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta / hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite
ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
päivää

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
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi
ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään 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. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite postinumero

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite postinumero

Pykälät
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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 sillensä.

Lisätietoja
1)

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
_____________________
Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

