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Marko Tapio
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Pertti Vallittu
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Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 16. lokakuuta 2018 alkaen
yleisessä tietoverkossa.

Irma Nieminen
Hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 344

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen
kokousta.
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 24.09.2018 § 345

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.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Tapio Marko ja Vallittu Pertti.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan yleisessä tietoverkossa 2. lokakuuta 2018.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 346

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.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan
mukaisesti.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Poikkeaminen, Armfelt 734-3-2-5
2361/10.03.00.03/2018
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 347

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti, Tarja Pennanen, tarja.pennanen@salo.fi,
puh. 02 778 5101
Kiinteistö Oy Salon Länsiranta hakee poikkeamista
asemakaavamääräyksestä muuttaakseen toimistotilaa asunnoiksi
kiinteistöllä 734-3-2-5. Hakijan tarkoituksena on muuttaa 2. kerroksen
toimistotiloja asuinhuoneistoksi ja rakentaa uusien asuntojen vaatimat
parvekkeet Länsirannan puoleiselle julkisivulle. Kiinteistö sijaitsee
Vilhonkadun ja Länsirannan kulmauksessa.
Asemakaavassa, joka on hyväksytty 6.7.1987, tontti on asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialuetta (AL-11). Kerrosluku on IV ja
tehokkuusluku e=1.5. Kokonaisuudessaan AL-11 kaavamääräys on
seuraava: Asuntojen piha-alueen leikkipaikkoineen saa tehdä
1-kerroksisen rakennusosan katolle. Piha-alueen tulee olla kooltaan puolet
asuntojen huoneistoalasta ja siitä on 1/4 istutettava elävillä kasveilla.
Lisäksi on määräys asuntojen rakentamisen määrästä tontilla (as30%),
määräyksen mukaan rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan
käyttää 30% asuinhuoneistoja varten. Autopaikkoja on rakennettava
1ap/70m2.
Keskustan osayleiskaavassa (lainv. 10.9.2016) alue on
keskustatoimintojen aluetta. Määräyksen mukaan liike- ja/tai toimistotilaa
tulee rakentaa kahteen ensimmäiseen kerrokseen ja nämä tilat tulee olla
yhdistettävissä tonttien välillä. Alueelle voidaan rakentaa asuntoja
edellyttäen, että liiketilojen pysäköinti ja huoltotilat voidaan toteuttaa.
Alueen autopaikoitus sijoittuu pääosin maanalaisiin tiloihin, jossa
pysäköintijärjestelyt tulee olla yhdistettävissä tonttien välillä luiskin ja
ajoyhteyksin.
Asemakaavamääräyksen mukainen asuinrakentamiselle varattu 30%
rakennusoikeuden osuus kokonaisrakennusoikeudesta tulee ylittymään,
mutta muutoksella ei ole vaikutusta tontin kokonaisrakennusoikeuteen.
Muutoksen jälkeen asumisen osuus kiinteistöllä on n.43%.
Haettu muutos poikkeaa lisäksi keskustan osayleiskaavan määräyksestä
liike/toimistotilojen rakentamiseksi kahteen ensimmäiseen kerrokseen.
Liike/toimistotilojen rakentamisvaatimuksen konkretisoituminen on tärkeää
vilkkaampien liikekatujen varrella.
Tyhjien toimistotilojen muuttaminen asunnoiksi Salon keskusta-alueella
vahvistaa keskustan elävyyttä, lisäksi hakemusta koskevan rakennuksen
sijainti Salonjoen välittömässä läheisyydessä puoltaa toimistotilojen
muuttamista asunnoiksi. Rakennuksen toisen kerroksen tasanteella
sijaitsee sisäpiha leikkialueineen ja tarvittavat autopaikat löytyvät
rakennuksen kellarikerroksesta.
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Kaupunki on kuullut naapurit 734-3-2-3, 734-3-2-7, 734-3-2-6, 734-3-3-8.
Kaupunki omistaa kiinteistön 734-3-3-9. Naapureilla ei ole huomautettavaa
rakennushankkeesta.
Poikkeaminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.
Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 §):
Poikkeaminen
1. ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle
2. ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista,
3. ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista
4. ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää myöntää edellä esitetyin perustein
poikkeamisen asemakaavan asuntojen rakentamisen määrää säätelevästä
asemakaavamääräyksestä kiinteistöllä 734-3-2-5.
Rakennuslupaa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen
voimaantulosta.
Kaupunginhallituksen myöntämästä poikkeamispäätöksestä maksu on 550
euroa (kielteisestä päätöksestä 270 euroa) Salon kaupunginvaltuuston
14.11.2016 hyväksymän taksan mukaisesti.
Päätös:
Merkittiin, että Anna-Leena Yli-Jama poistui esteellisenä kokouksesta klo
17.10 tämän asian käsittelyn ajaksi, koska hän omistaa asunnon
asianosaisena olevassa taloyhtiössä. Hänen tilalleen kokoukseen tuli
varajäsen Marjatta Hyttinen.
Merkittiin, että Leena Ahonen-Ojala saapui kokoukseen klo 17.12 tämän
asian käsittelyn aikana.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Merkittiin, että Marjatta Hyttinen poistui kokouksesta ja Anna-Leena
Yli-Jama palasi kokoukseen klo 17.18 tämän asian käsittelyn jälkeen.
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Asemakaavan muutos, Ojalanrinne, ehdotusvaihe
2197/10.02.03/2018
Kaupunkikehityslautakunta § 179

Valmistelija: kaavasuunnittelija Leena Lehtinen, leena.lehtinen@salo.fi,
p. 02 778 5108
Ojalanrinteen asemakaavan muutos on mukana vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 9.1.2018. Asemakaavan
muutos otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen kaupungin omasta aloitteesta. Kaavamuutosalue sijaitsee Aarnionperän kaupunginosassa Solaja Lammentie- nimisten yksityisteiden välissä. Alue on kooltaan noin 5400
m². Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty 16.4.2007 ja tullut valitusten käsittelyn jälkeen voimaan 18.6.2008. Suunnittelualue on osoitettu
osittain erillispientalojen korttelialueeksi (AO-55 ja AO-56) ja osittain suojaviheralueeksi (EV). Kaavamuutoksen tarkoituksena on korjata kaupungin
oman toiminnan seurauksena syntynyt epäselvä tilanne, joka koskee
korttelissa 37 sijaitsevien tonttien 1-3 rajoja ja erityisesti kiinteistön
734-411-2-74 luoteisrajan sijaintia suhteessa tonttien rajoihin.
Suunnittelualue on osa suurempaa kokonaisuutta, joka on kaavoitettu entisen Karjaskylän koulun läheisyydessä olevan asutuksen lounaispuolelle.
Asuinalueen laajennus on tarkoitettu pääosin omakotitaloja varten. Kaupunki käynnisti Aarnionperä II –nimisen asemakaavan laatimisen vuonna
2005. Jo kaavoitusprosessin varhaisessa vaiheessa kaupunki aloitti myös
maanostoneuvottelut kaava-alueen yksityisten maanomistajien kanssa.
Kaupunki osti osan kiinteistöstä 434-411-2-74 vuonna 2005. Myyjänä oli
tuolloin kuolinpesä.
Kaupungille tulevan määräalan ja yksityiselle jäävän osan välisen rajan sijainti ei ole yksiselitteinen, koska määräalan sanalliset kuvaukset ja kauppakirjan liitteenä oleva kartta ovat keskenään ristiriitaiset. Epäselvyys koskee erityisesti kapeaa kaistaletta, joka kuuluu tonttijakotonttiin 1 ja on osa
kiinteistöä 734-411-2-74. Asiasta on kerrottu tarkemmin kaavaselostuksessa.
Aarnionperä II –kaava-alueen toteuttamisaikataulusta ei ole toistaiseksi
tehty päätöstä. Kaupungin oli kuitenkin tarkoitus käynnistää omistamiensa
tonttien lohkomiset alueella. Siinä vaiheessa, kun kaupunki aloitti tonttien
lohkomisen maastotyöt, kiinteistön 734-411-2-74 nykyiset omistajat ottivat
yhteyttä kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluihin. Tällöin edellä kuvattu
ristiriita sanallisten määräalan kuvausten ja kauppakirjan karttaliitteen välillä konkretisoitui. Kiinteistö siirtyi kuolinpesältä nykyisille omistajille loppuvuodesta 2006. Rajoja koskeva epäselvyys oli seurausta kaupungin omasta toiminnasta, joten katsottiin parhaaksi, että asemakaavaa korjataan
yksityisen maanomistajan eduksi.
Kaavamuutoksella korjataan korttelissa 37 sijaitsevan tontin 4 (aikaisempi
tontti 1) kaakon puoleinen raja vastaamaan kiinteistön 734-411-2-74 rajaa.
Suojaviheraluetta on kavennettu jonkin verran voimassa olevaan kaavaan
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verrattuna, jotta tontista 4 ei tulisi liian kapea. Tonttien rajojen muutos on
aihettanut jonkin verran muutoksia myös rakennusalojen rajoihin. Kaavamääräysten sisältö säilyy ennallaan, mutta joidenkin määräysten esitystapaa on korjattu vastaamaan nykyistä merkintäkäytäntöä.
Asemakaavan muutos on luonteeltaan tekninen ja vaikutuksiltaan vähäinen. Osallisia ovat kiinteistön 734-411-1-74 omistajat ja kaupunki. Kaavamuutoksen luonteen ja osallisten pienen määrän vuoksi kaavaprosessissa
on noudatettu kevennettyä menettelyä. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja laatimisvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin maanomistajille kirjeellä
15.6.2018. Kuulemiskirjeen liitteenä oli karttaote, josta kävi ilmi voimassa
oleva asemakaava ja suunniteltu muutos sekä kaavaa koskevat määräykset. Maanomistajille varattiin aikaa mielipiteiden esittämiseen 30.7.2018
saakka. Maanomistajilta ei tullut kaavamuutosta koskevaa palautetta.
Esityslistan liitteenä on kaavakartta, kaavaselostus liitteineen sekä tonttijakokartta.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta esittää, että kaupunginhallitus asettaa
21.8.2018 päivätyn Ojalanrinteen asemakaavan muutoksen sekä sitovan
tonttijaon, joka koskee Aarnionperän (24) kaupunginosan korttelin 37 tontteja 4 – 6, virallisesti nähtäville (MRA 27 §) 14 vuorokauden ajaksi.
Asemakaavan muutos koskee Aarnionperän (24) kaupunginosan korttelia
37 ja suojaviheraluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu Aarnionperän (24) kaupunginosan
kortteli 37 ja suojaviheralue.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 348
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus asettaa 21.8.2018 päivätyn Ojalanrinteen asemakaavan
muutoksen sekä sitovan tonttijaon, joka koskee Aarnionperän (24)
kaupunginosan korttelin 37 tontteja 4 – 6, virallisesti nähtäville (MRA 27 §)
14 vuorokauden ajaksi.
Asemakaavan muutos koskee Aarnionperän (24) kaupunginosan korttelia
37 ja suojaviheraluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu Aarnionperän (24) kaupunginosan
kortteli 37 ja suojaviheralue.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Selvitys kaupunkipyörien käyttöönotosta Salossa
1818/00.01.02.02/2018
Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 211

Sanna Lundström teki seuraavan selvityspyynnön: "Esitän, että Salo
selvittää mahdollisuudet ottaa kaupunkipyörät käyttöön Salossa.
Selvitetään sekä se, olisiko pyörille tarvetta, että niiden mahdollisen
käyttöönoton kustannukset.”
Kaupunginhallitus päätti lähettää asian valmisteluun.
Kaupunkikehityslautakunta § 177

Valmistelija: suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm,
mikko.soderholm@salo.fi, 02 778 5200.
Salon kaupungissa on tehty selvitystyötä kaupunkipyörien käyttöönotosta
vuoden 2018 alusta lähtien. Tällä hetkellä selvitystyötä kaupunkipyörien
tarpeista ja mahdollisista ratkaisuista tekee HAMK:in liikennetekniikan
opiskelijaryhmä, joka aloitti selvitystyön laatimisen keväällä 2018.
Selvitystyö jatkuu syksyn 2018 aikana.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se
merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Päivi Savolainen Jerina Walliuksen ja Marjatta Halkilahden kannattamana
ehdotti, että selvitystyön lisäksi otettaisiin huomioon pyörien huoltopisteet
ja niiden kustannukset sekä lukolliset pyöräparkit.
Marjatta Halkilahti ehdotti Jerina Walliuksen kannattamana, että asiaan
palataan kun HAMK:n liikennetekniikan opiskelijaryhmän selvitystyö on
valmistunut.
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti
Savolaisen ja ja Halkilahden esityksillä täydennettynä.
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 349
Kaupunkikehityslautakunta on yksimielisesti päättänyt ehdottaa
kaupunginhallitukselle, että se merkitsee asian tiedoksi täydennettynä
esityksillä, että selvitystyön lisäksi otettaisiin huomioon pyörien
huoltopisteet ja niiden kustannukset sekä lukolliset pyöräparkit ja että
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asiaan palataan kun HAMK:n liikennetekniikan opiskelijaryhmän selvitystyö
on valmistunut.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite Vähäjoen kunnostamisesta
1896/10.03.01.01/2018
Kaupunginvaltuusto 14.05.2018 § 71
Osmo Friberg teki seuraavan aloitteen:
”Vähäjoen loppuosa on epäsiisti ja pahasti ryvettynyt nk sinisen talon
jälkeen, loppuosa vähäjoelle tulisi siistiä ja kunnostaa tulevaisuudessa,
esitänkin että ensivuoden talousarvioon lisätään vähäjoen kunnostamiseen
arvioidut varat jotta kaupungin yleisilmettä ja viihtyisyyttä saataisiin
kohennettua merkittävästi Salon ydinkeskustan alueella. Samalla
pyrittäisiin poistamaan perhepuiston valloilleen päässyt osmankäämi.
Salossa 14.05.2018 Osmo Friberg kok.”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta § 176

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen, tarja.pennanen@salo.fi,
p. 02 778 510, kaupunginpuutarhuri Tapio Järvinen, tapio.jarvinen@salo.fi,
p. 02 778 5321
Osmo Fribergin valtuustoaloitteessa esitetään, että Vähäjoki nk. sinisen
talon ja Salonjoen välillä tulisi siistiä ja kunnostaa ja talousarvioon tulisi
lisätä kunnostamiseen arvioidut varat.
Salon Vähäjoen ympäristön puistoalueista on tehty diplomityö vuoden
2017 aikana. Vähäjoen ympäristön suunnittelu on osa Salon
keskusta-alueen kehittämistä keskustan osayleiskaavan tavoitteiden
mukaisesti. Diplomityö nostaa esille, millaista potentiaalia Vähäjoella ja
sen puistoilla olisi parantaa alueen ja sen lähiympäristön erilaisia arvoja ja
käyttömahdollisuuksia.
Työn tarkoituksena on luoda suuntaviivat Vähäjoen puisto- ja
viheralueiden kehittämiselle ja jatkosuunnittelulle tulevia suunnitelmia ja
kaavahankkeita laadittaessa.
Ensisijaisena kehittämiskohteena lähitulevaisuudessa on kuitenkin
Salonjoen ranta-alueiden suunnittelu ja sitä seuraava rakentaminen
Rautatiesillan ja Vuohensaaren välisellä alueella. Tavoitteena on julkisen
viherväylän avaaminen keskustasta Vuohensaareen. Tarkoituksena on
tutkia kevyenliikenteen reittien sijoittumiset sekä mahdollisuudet
ranta-alueen virkistyskäytön lisäämiseen ja näiden yhteensovittaminen
alueen nykyisten toimintojen kanssa.
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Esityslistan oheismateriaalina on Susanna Mikkolan diplomityö Salon
Vähäjoen puistot, lisäksi työ löytyy kaavoituksen nettisivuilta
kehittämishankkeet välilehdeltä.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee aloitteen johdosta annetun
selvityksen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Marjatta Halkilahti ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi. Halkilahden esitys raukesi kannattamattomana.
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Halkilahti jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
"Asia on valmisteltu puutteellisesti. Aloitteeseen ei ole vastattu. Pitäisi
esittää edes jonkinlainen siistimis- ja kunnossapitosuunnitelma."
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 350
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedokseen ja katsoo
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupungin tilojen antaminen yhdistysten käyttöön ja tiloista perittävät maksut
976/10.03.02.02/2016
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 351

Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, 044
778 2020, vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi,
044 778 4700
Asian taustaa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.10.2011 § 115 yhdistysten toiminnan
tukemisen periaatteet. Tilojen osalta päätöksessä linjattiin seuraavaa:
-tilat voidaan vuokrata yhdistyksen yksinomaiseen käyttöön sisäisen
vuokran suuruisella vuokralla ja maa-alue käyvällä vuokralla
-vuorojakoperiaatteella annetaan tilat yhdistykselle vastikkeetta silloin, kun
toiminta tukee kaupungin tavoitteita ja toimintaa
-tilat ovat maksullisia kuitenkin silloin, kun kysymys on pääsymaksullisesta
tilaisuudesta. Urheiluseurat saavat liikuntatilat ilmaiseksi myös
pääsymaksullisiin tapahtumiin.
Kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2015 § 98 talousarvion käsittelyn
yhteydessä asettaa vapaa-ajan lautakunnalle tavoitteen lisätä tulojaan 100
000 eurolla. Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi 17.3.2016 § 21
liikuntapalvelujen hinnaston, jonka mukaan liikuntapalvelujen tilat ovat
yhdistyksille maksullisia, kun on kysymys aikuisten harrastustoiminnasta.
Lisäksi vapaa-ajan lautakunta päätti seuraavaa:
"Kaikki kaupungin tilat, joita yhdistykset käyttävät, muutetaan maksullisiksi
ja lähetetään kaupunginhallituksen jatkovalmisteluun. Perusteena tähän
on, että maksuttomien liikuntatilojen muutos maksullisiksi koskee
ainoastaan seuroja ja yhdistyksiä, jotka käyttävät liikuntapalvelujen tiloja.
Tämä ei ole tasapuolista ja on kohtuutonta, etteivät kaikki seurojen ja
yhdistysten käytössä olevat tilat Salon kaupungissa ole samanarvoisessa
asemassa."
Tilakysymystä on valmisteltu viranhaltijatyönä. Asiaa on käsitelty
kaupunginhallituksen iltakoulussa 28.5.2018.
Nykytilanne
Yhdistykset ovat saaneet yksinomaiseen käyttöönsä yksittäisissä
tilanteissa harkinnan mukaan tiloja kaupungin päätöksellä maksutta tai
sisäistä vuokraa alhaisemmalla vuokralla.
Joillakin yhdistyksillä on maksuttomia tiloja kuntaliitosta edeltävältä ajalta
tai suulliseen sopimiseen perustuen.
Vuorojakoperiaatteella annettavien tilojen osalta noudatetaan muutoin
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kaupunginvaltuuston periaatepäätöstä yhdistysten toiminnan tukemisesta,
mutta liikuntatiloista peritään vapaa-ajan lautakunnan hyväksymän
hinnaston mukainen maksu, kun kysymys on aikuisten
harrastustoiminnasta. Maksu peritään silloin, kun harrastustoimintaan
osallistuu yli 20-vuotiaita. Maksullisuus ei koske eläkeläis- ja
vammaisryhmien toimintaa eikävanhempi-lapsiryhmiä.
Vaihtoehdot jatkossa
Valmistelussa on ollut esillä vaihtoehtoisia toimintatapoja.
Yksinomaiseen käyttöön annettavat tilat
-Yksinomaiseen käyttöön vastikkeetta tai sisäistä vuokraa alhaisemmalla
vuokralla luovutetutuista tiloista ryhdytään perimään maksua
siirtymäkauden jälkeen.
-Nykytilaan ei tehdä muutoksia. Tiloja annetaan harkinnan mukaan
yksittäisissä tilanteissa yhdistyksen yksinomaiseen käyttöön vastikkeetta
tai sisäistä vuokraa alhaisemmalla vuokralla.
Vuorojakoperiaatteella annettavat tilat
-Vuorojakoperiaattteella annettavien tilojen osalta ei tehdä muutoksia
nykytilanteeseen. Liikuntatilojen maksullisuus kompensoidaan korottamalla
liikuntayhdistysten avustuksia.
-Kaikki vuorojakoperiaatteella annettavat tilat muutetaan yhdistyksille
maksullisiksi. Tilojen varaamiseen hankitaan sähköinen varausjärjestelmä,
jonka kautta tilan voi varata ja maksaa.
Kaupunginhallituksen 28.5.2018 iltakoulun linjaukset valmistelun
evästykseksi
Kaupunginhallituksen iltakoulussa todettiin, että tilat ovat erilaisia ja niiden
käyttö vaihtelee. Täysin yhtenäistä toimintamallia on mahdotonta soveltaa
kaikkien tilojen ja yhdistysten kohdalla. Tärkeintä on, että tilat ovat
aktiivisessa käytössä. Liikuntatilat ovat lähes päivittäisessä käytössä, kun
taas joitakin muita tiloja varataan vain satunnaisesti. Liikuntatilojen
maksullisuutta puoltaa se, että turhia varauksia ei juurikaan tehdä, vaan
vuorot käytetään tai perutaan. Muiden kuin liikuntatilojen muuttamista
maksullisiksi ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Oikeudenmukaisena
kuitenkin nähtiin, että liikuntatilojen maksuja alennettaisiin. Yhteenvetona
iltakoulussa todettiin, että asiaan palataan syksyllä. Valmistelussa edetään
nykyiseltä pohjalta siten, että liikuntatilojen maksuja alennetaan n. 20
%:lla. Muita tiloja ei muuteta maksullisiksi. Valmistellaan myös tilojen
luovuttamista muille kuin rekisteröidyille yhdistyksille.
Vapaa-aikapalveluiden johtajan lausunto
"Vuorovarausperiaatteella toimivat tilat
Vapaa-aikapalvelujen hallinnoimien tilojen osalta ne tilat, jotka toimivat
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selkeästi vuorovarausperiaatteella, eivät ole ongelmallisia. Tosin ei ole
loogista, että kaikista liikuntatiloista, joissa yhdistykset järjestävät
perustoimintaansa, pitää maksaa, mutta samanaikaisesti esim. kaupungin
hallitsemien leirikeskusten (Leirisalo ja Klippula) käyttö on täysin
maksutonta.
Liikuntayhdistykset ovat tottuneet kohtuullisiin maksuihin ja tilojen käyttö
on jonkin verran tehostunut maksujen käyttöönoton myötä. Valtaosa
käytöstä on edelleen maksutonta lasten ja nuorten harrastustoimintaa.
Liikuntatilojen maksujen alentaminen esim. 20 % ei ole ratkaisu
yhdistysten yhdenvertaisen kohtelun osalta. Maksut ovat tälläkin hetkellä
muihin kaupunkeihin verrattuina edullisia, tuntihinnat vaihtelevat 3 eurosta
tunti suurimpaan tilaan eli Salohallin 1600 m2 palloiluhalliin, joka maksaa
25 e / tunti. Pienemmät liikuntasalit maksavat 5 e ja isommat 8-10 e / tunti.
Kaikkien tilojen hintojen muuttaminen on melko työläs prosessi ja vuorot
on myönnetty nykyisillä hinnoilla toukokuulle 2019 asti. Vuonna 2017
laskettiin (vapaa-ajan lautakunta 27.4.2017 § 32), että liikuntayhdistysten
maksamat tilavuokrat ovat ovat kerryttäneet liikuntapalveluille tuloa n. 60
000 e vuodessa. 20 % tästä on 12 000 e.
Liikuntapalvelut on maksanut tiloistaan vuonna 2017 sisäisiä vuokria
yhteensä 2 511 000 e, joten yhdistysten maksamat tilamaksut ovat vain
pieni murto-osa tilojen todellisista kustannuksista.
Lisäksi on huomioitava, että kaupungissa on useita yksityisiä
liikuntapaikkoja, joissa seurat järjestävät toimintaansa kokonaan ilman
kaupungin tukea tai pienellä tuella (esim. Salon Tennishalli Oy).
Yhdistysten maksamia tilavuokria voisi tukea lisäämällä liikuntayhdistysten
avustuksia vähintään 12 000 e vuositasolla ja kohdistamalla avustukset
tilavuokriin.
Yksinomaan yhden yhdistyksen käytössä olevat tilat
Vapaa-aikapalvelujen hallinnoimissa tiloissa on muutamia kymmeniä
erikokoisia tiloja, jotka ovat yksinomaan yhden yhdistyksen hallinnassa.
Liikuntapalvelujen tiloista (pääosin pieniä varastoja) yhdistykset maksavat
sisäisen vuokran suuruista vuokraa lähes 100 %:sti valtuuston 17.10.2011
tekemän päätöksen mukaisesti. Vuokrasopimukset tiloista on tehty.
Muiden kuin liikuntapalvelujen tiloista vuokria ei makseta eikä
vuokrasopimuksia ole. Tämäkään käytäntö ei kohtele yhdistyksiä
tasa-arvoisesti. Muiden kuin vapaa-aikapalvelujen hallinnassa olevista
tiloista kaupungilla ei ole kattavaa tietoa.
Tasapuolisuus ei toteudu nykytilanteessa, koska osa yhdistyksistä maksaa
yksinomaiseen käyttöön saamistaan tiloista vuokraa ja osa saa ne
vastikkeetta ilman perusteltua päätöstä. Kaikki yhdistysten omassa
käytössä olevat tilat tulisi selvittää, määrittää tilojen vuokrat (sisäiset
vuokrat ovat hyvin erisuuruisia eri kiinteistöissä) ja päättää, että
vuokrasopimukset tehdään ja että vuokravapautuksista joidenkin
periaatteiden mukaan päättää erikseen kaupunginhallitus. Suurin osa
yhdistysten toiminnasta tukee kaupungin tavoitteita ja toimintaa."
Liikuntatilojen maksullisuus yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnan osalta
muodostaa poikkeuksen kaupunginvaltuuston hyväksymistä yhdistysten
toiminnan tukemisen periaatteista. Tästä syystä periaatteiden muutos
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ehdotetaan saatettavaksi kaupunvaltuuston tiedoksi.
Kaupunginvaltuuston päätös 17.10.2011 § 115 on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi 17.10.2011 § 115 tekemäänsä
periaatepäätökseen tehdyn muutoksen, että vuorojakoperiaatteella
yhdistysten käyttöön luovutettavista liikuntatiloista peritään maksut silloin,
kun tilaa käytetään yli 20-vuotiaiden harrastustoimintaan.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että
- Liikuntayhdistysten tilavuokrien tukemiseen varataan korotettu
määräraha vuoden 2019 talousarvioon
- Yhdistysten yksinomaisessa käytössä olevat kaupungin tilat selvitetään
viranhaltijatyönä toukokuun 2019 loppuun mennessä ja laaditaan tiloille
yhtenäiset vuokrasopimukset siten, että uudet sopimukset tulevat voimaan
1.1.2020 alkaen.
Vapaa-ajan lautakunnan valmistelukehotukseen annetaan edellä olevan
mukainen vastaus.
Päätös:
Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa
seuraavaksi:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi 17.10.2011 § 115 tekemäänsä
periaatepäätökseen tehdyn muutoksen, että vuorojakoperiaatteella
yhdistysten käyttöön luovutettavista liikuntatiloista peritään maksut silloin,
kun tilaa käytetään yli 20-vuotiaiden harrastustoimintaan.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että yhdistysten yksinomaisessa
käytössä olevat kaupungin tilat selvitetään viranhaltijatyönä.
Vapaa-ajan lautakunnan valmistelukehotukseen annetaan edellä olevan
mukainen vastaus.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
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Märynummen koulun opetustilaratkaisut lukuvuonna 2018-2019 (Kaupunginhallituksen
käyttämän otto-oikeuden perusteella)
543/01.04.01.04.00/2017
Opetuslautakunta 28.08.2018 § 89

Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi,
puh. 044 778 2059, lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä,
pia.setala@salo.fi, p. 02 778 4001 ja kaupungininsinööri Janne Lehto,
janne.lehto@salo.fi, p. 02 778 5116
Asian aiempi käsittely
Opetuslautakunta hyväksyi 12.06.2018 § 61 Hannu Eevan tekemän
oikaisuvaatimuksen koskien Salon opetuslautakunnan 17.04.2018 § 40
tekemää päätöstä Märynummen koulun opetusratkaisut lukuvuonna
2018-2019 lisäksi opetuslautakunta päätti, että Janne Jälkön kanssa
käynnistetään neuvottelut koulutilojen löytämiseksi hänen omistamastaan
kiinteistöstä Kerkontieltä.
Oikaisuvaatimuksen hyväksymisellä kumottiin opetuslautakunnan
17.4.2018 § 40 tekemä päätös ja hyväksyttiin vaatimus, että Märynummen
koulun väistötila-asia on käsiteltävä kiireellisesti opetuslautakunnassa
uudelleen vaihtoehto 3 Tarjous 1:n mukaisena.
Vaihtoehto 3, Tarjous 1:
Väistötilojen hankinta koulun pihalle. Hankittavat väistötilat: 2
luokkahuonetta, WC:t, käytävät ja tilatekniikka, kerrosala yhteensä 215
m2.
36 kk sopimus, n. 5 000 €/kk = 60 000 €
60 kk sopimus, n. 4 000 €/kk = 48 000 €
Vuokrahinta sisältää rakennuksen toimituksineen (myös purku) asiakkaan
tekemille perustuksille. Arvioidut perustuskustannukset n. 15 000-20 000
€.
Asian uusi valmistelu
Märynummen koulun naapurissa sijaitsee Halikon sairaalan vanha
työpajarakennus (Kerkontie). Rakennuksen nykyinen omistaja Janne Jälkö
on tarjonnut kyseisen rakennuksen tiloja Märynummen koulun käyttöön.
Tilat eivät sellaisenaan sovellu suoraan koulun tarpeisiin vaan niihin
tarvitaan huonejaollisia muutoksia.
Koulun tarve olisi saada rakennuksesta yksi luokkatila sekä tilat koulun
ruokailuun (keittiö ja ruokailutilat). Rakennuksessa nyt olevaa
keittiö/ruokala-tilaa olisi laajennettava ottamalla tilan takana oleva huone
ruokalakäyttöön.
Lisäksi rakennuksen keskiosassa nyt varastokäytössä olevasta tilasta olisi
erotettava tila koulun opetustoimintaan. Tilassa nyt olevat ulkopariovet olisi
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varustettava sisäpuolisilla lisäovilla paremman lämmön eristyvyyden
saavuttamiseksi. Muutosten alaisten tilojen lattiaan tulisi asentaa
vinyylilattia, jotta tila täyttäisi opetustilalle asetetut vaatimukset. Myös
kaikki seinä- ja kattopinnat on huoltomaalattava.
Tiloissa on koneellinen ilmanvaihto, mutta kaavaillut huonejaolliset
muutokset vaatisivat muutoksia ja täydennyksiä niin ilmanjakoon kuin
valaistukseen ja tietoliikenneyhteyksiin. Tehtyjen kanavistomuutosten ja
täydennysten jälkeen ilmanvaihtokanavat on puhdistettava ja
tasapainotettava.
Edellä mainittujen muutostöiden kustannus on arviolta n. 20 000 €. Hinta ei
pidä sisällään keittiötilan varustelua. Kerkontien kiinteistön omistaja Janne
Jälkö olisi valmis vuokraamaan tilat koulun käyttöön 3 200 €/kk,
vuokrasopimus 12 kk jaksoissa tai sopimuksen mukaan. Sähkö ja vesi
veloitetaan kulutuksen mukaan tai kiinteällä hinnalla. Tilan muutostöistä ja
niiden kustannuksista vastaisi kaupunki.
Pohjapiirros Janne Jälkön Kerkontien tiloista on oheismateriaalina.
Vaihtoehtojen kustannukset
Nykytilanne, lukuvuosi 2018-2019
Lukuvuonna 2018-2019 Märynummen koulun 5.-6. –luokan oppilaat käyvät
koulua Armfeltin koulussa. Lisäksi Juhlatupa Hellbergin liiketila on
vuokrattuna Märynummen koulun ruokatilaksi 1.8.2018-15.6.2019 väliseksi
ajaksi. Liikehuoneiston vuokra on 1 700 €/kk. Sähköstä ja veden
kulutuksesta maksetaan erikseen kulutuksen mukaan. 5-6.luokkalaisten
kuljettaminen linja-autoilla Märystä Armfeltiin maksaa opetuspalveluille 380
euroa viikossa. (Kuljetettavia on 4 vähemmän kuin viime vuonna; tässä ei
ole vielä huomioitu, jos välillä joudutaan hankkimaan lukujärjestyksellisistä
syistä lisäautoja täysinäisiin vuoroihin, eikä sitä, että osa lapsista täyttää
12 lukuvuoden aikana, jolloin heidän bussimatkansa hinta nousee. Nämä
lisäkustannukset eivät ole erityisen suuria).
Vaihtoehto 3, Tarjous 1 (oikaisuvaatimusasiaan annetussa päätöksessä)
Väistötilojen hankinta koulun pihalle. Hankittavat väistötilat: 2
luokkahuonetta, WC:t, käytävät ja tilatekniikka, kerrosala yhteensä 215
m2.
36 kk sopimus, n. 5 000 €/kk = 60 000 €
60 kk sopimus, n. 4 000 €/kk = 48 000 €
Vuokrahinta sisältää rakennuksen toimituksineen (myös purku) asiakkaan
tekemille perustuksille. Arvioidut perustuskustannukset n. 15 000-20 000
€.
Väistötilat / Janne Jälkön kiinteistö
Muutostyöt n. 20 000 € (ilman keittiön varustusta). Muutostöistä ja niiden
kustannuksista vastaisi kaupunki. Tilan vuokra 3 200 €/kk, yht. 38 400
€/vuosi. Lisäksi sähkö ja vesi kulutuksen mukaan tai kiinteällä hinnalla.
Lisäksi Juhlatuvan vuokrakustannukset 17 850 € ajalla 1.8.2018-15.6.2019
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(määräaikainen vuokrasopimus).
Vaihtoehtojen arviointia
Tilapalvelujen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista, että kaupunki lähtisi
korjaamaan yksityisen omistamaa rakennusta. Tässä tilanteessa
vastuukysymykset mm. rakennuksen turvallisuudesta johtaisivat
ristiriitoihin. Kaupungilla on täysi työ pitää omistamansa rakennukset
kunnossa ja toimintakelpoisina eikä ulkopuolelle ole vapauttaa tekijöitä
saati työnjohtoa. Vastuu korjausten tekemisestä tulee olla
vuokranantajalla.
Väistötilojen hankinta koulun pihalle olisi kallis vaihtoehto.
Valmistelijoiden ehdotus on, että Märynummen koulun 5.-6.- luokan
oppilaat jatkavat koulunkäyntiä Armfeltin koulussa toistaiseksi, ja 1.-4.
luokan oppilaiden koulunkäynti tapahtuu Märynummen ns. alakoulun
tiloissa ja heidän ruokailunsa järjestetään Märynummen Juhlatuvan tiloissa
tehdyn vuokrasopimuksen mukaisesti. Oppimisympäristöselvityksen
yhteydessä tarkastellaan koulun pitkäaikaisempia tilajärjestelyjä ja
mahdollisuutta uuden päiväkodin/koulun rakentamiseen.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta päättää, että Märynummen koulun 5.-6.- luokan oppilaat
jatkavat koulunkäyntiä Armfeltin koulussa toistaiseksi, ja 1.-4. luokan
oppilaiden koulunkäynti tapahtuu Märynummen ns. alakoulun tiloissa ja
heidän ruokailunsa järjestetään Märynummen Juhlatuvan tiloissa tehdyn
vuokrasopimuksen mukaisesti.
Oppimisympäristöselvityksen yhteydessä tarkastellaan koulun
pitkäaikaisempia tilajärjestelyjä ja mahdollisuutta uuden päiväkodin/koulun
rakentamiseen.
Päätös:
Antti Olkinuora ehdotti, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin väistötilojen
(moduulien) hankinnan (36 kk sopimus) suhteen koulun pihalle
välittömästi.
Hannu Eeva kannatti tehtyä ehdotusta.
Esittelijän ehdotuksesta oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten
opetuslautakunta suoritti nimenhuutoäänestyksen asiasta.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat
apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Antti Olkinuoran tekemää muutosehdotusta äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuotoäänestyksessä apulaiskaupunginjohtajan
päätösehdotus sai viisi (5) JAA-ääntä (Viitanen Annika, Paukkeri
Mika, Leppähaara Marja, Savela-Kirjonen Annikka, Väistö Janne) ja Antti
Olkinuoran ehdotus seitsemän (7) EI-ääntä (Eeva Hannu, Bonn Marianne,
Lindholm Hilkka, Olkinuora Antti, Raitanen Toni, Haavisto Sabina, Jokinen
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Kirsi-Maria), lisäksi yksi jäsen oli poissa.
Opetuslautakunta päätti äänin 5-7 hyväksyä Antti Olkinuoran tekemän
muutosehdotuksen.
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 352
Kaupunginhallitus päätti 10.9.2018 § 342 käyttää otto-oikeutta edellä
esitettyyn opetuslautakunnan 28.8.2018 tekemään päätökseen § 89
Märynummen opetustilaratkaisut lukuvuonna 2018-2019.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että Märynummen koulun 5-6.- luokan oppilaat
jatkavat koulunkäyntiä Armfeltin koulussa toistaiseksi, ja 1-4. luokan
oppilaiden koulunkäynti tapahtuu Märynummen ns. alakoulun tiloissa ja
heidän ruokailunsa järjestetään Märynummen Juhlatuvan tiloissa tehdyn
vuokrasopimuksen mukaisesti.
Oppimisympäristöselvityksen yhteydessä tarkastellaan koulun
pitkäaikaisempia tilajärjestelyjä ja mahdollisuutta uuden päiväkodin /
koulun rakentamiseen.
Päätös:
Mikko Lundén Simo Vesan kannattamana ehdotti, että kaupunginhallitus
päättää opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti, että ryhdytään
toimenpiteisiin väistötilojen (moduulien) hankkimiseksi (36 kk sopimus)
koulun pihalle välittömästi.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestys toimitetaan kädennostolla. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 8
ääntä (Suonio-Peltosalo, Tapio, Yli-Jama, Huittinen, Lehti, Riski,
Nyyssönen, Vallittu).
Mikko Lundénin ehdotus sai 5 ääntä (Lundén, Karnisto-Toivonen, Vesa,
Nikkanen, Ruokonen)
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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Lisätalousarvio vuodelle 2018
2448/02.02.00.03/2018
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 353

Valmistelija: talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 02 778 2200
Talousarvion toteutumaennuste vuodelle 2018
Kuluvalle vuodelle kirjattava kunnallisverojen oikaisu on huomattavasti
ennakoitua suurempi. Kertymä tulee olemaan n. 11,0 milj. euroa
ennakoitua pienempi. Tämä muutos on korjattava lisätalousarviossa.
Kuluvan vuoden talousarvio on 8,9 milj. euroa alijäämäinen. Verotulojen
korjauksen jälkeen vuosikatekin on kääntymässä miinukselle, joka
tarkoittaa, että osa käyttömenoista olisi katettava vieraalla pääomalla eli
lainalla. Alijäämän minimoimiseksi on laadittu miinusmerkkinen
lisätalousarvio, jossa henkilöstökulut on oikaistu elokuun ennusteen
tasolle. Lisätalousarvion laadinnan yhteydessä on myös arvioitu
mahdollisia lisämäärärahatarpeita.
Ennusteen mukaan ylitystä olisi syntymässä sekä sosiaali- ja
terveyslautakunnan palvelujen ostoissa että kaupunkikehityslautakunnan
aineet, tarvikkeet tavaroissa. Sairaanhoitopiiri raportoi kuukausittain
ennakkolaskutuksen ja todellisen käytön suhteesta. Se on tänä vuonna
ollut aikaisemmista vuosista poiketen miinusmerkkinen eli käyttö on ollut
arvioitua pienempää. Lisämäärärahaesitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle
on 500.000 euroa.
Kaupunkikehityslautakunta on arvioinut, että lisämäärärahan tarvetta olisi
kiinteistöjen käyttökuluja varten aineet, tarvikkeet ja tavaroihin. Liitteenä
on kaupunkikehityslautakunnan lisätalousarviopykälä. Lautakunnan
esitystä ei ole huomioitu lisätalousarviossa. Tilapalvelut pyrkii
minimoimaan kiinteistöjen käyttökulut loppu vuoden ajan siten, että
talousarviossa varattu määräraha riittäisi.
Määrärahoja on karsittu mm. työmarkkinatuen kuntaosuudesta ja
rahoituskuluista. Liitteenä olevasta erittelystä löytyvät kaikki muutokset.
Valtionosuudet on tarkistettu tilitysten mukaiselle tasolle ja rahoitustuottoja
on kertymässä, koska pitkäaikaisia talletuksia on purettu.
Verotulot
Verottajan ennakkotiedon mukaan Salon kaupungin verotulojen muutos
vuodesta 2016 vuoteen 2017 oli -6,1 %. Tämä tarkoittaa sitä, että
marraskuun ns. maksuunpanotilitys on poikkeuksellisen suuri. Tästä
johtuen vuodelle 2018 arvioitu kunnallisverokertymä jää n. 11,0 milj. euroa
budjetoitua pienemmäksi. Kiinteistöveroja on kertymässä ennusteen
mukaisesti, mutta yhteisöveroin liittyy myös epävarmuustekijöitä.
Henkilöstökulut
Henkilöstökuluin on varattu yhteensä 158,2 milj. euroa. Vuoden 2017

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 353

17/2018

24

24.09.2018

toteutuma oli 154,0 milj. euroa. Kasvua on 4,2 milj. euroa. Vuonna 2017
elokuun lopun toteutuma oli 107,1 milj. euroa ja kuluvana vuonna
toteutuma oli 104,2 milj. euroa. Palkankorotuksetkin huomioiden vuoden
2018 toteutuma tulee olemaan budjetoitua pienempi. Talouspalvelut on
arvioinut loppuvuodelle tarvittavan palkkasumman ja tehnyt muutokset
keskitetysti. Laskennan mukaan muutos talousarvioon olisi n. 2,0 milj.
euroa eli n. -1,25 prosenttia budjetin palkkasummasta.
Täyttölupamenettelystä luopuminen on valmisteilla. Jos päätös tämän
vuoden puolella tehdään, tämä tuo joustavuutta täyttömenettelyyn. Vastuu
budjetin toteutumisesta on talousvastuussa olevilla esimiehillä.
Rekrytoinneissa on otettava huomioon käytettävissä oleva määräraha ja
henkilökuntaa on kannustettava pitämään entiseen tapaan vapaaehtoisia
palkattomia vapaita, jos se vain on mahdollista.
Palvelujen ostot
Palvelujen ostoihin on varattu tälle vuodelle yhteensä 140,7 milj. euroa.
Elokuun ennusteen mukaan toteutuma tulisi olemaan tätä suurempi.
Lisätalousarviota valmisteltaessa asetettiin tavoitteeksi, että palvelujen
ostoihin varattua määrärahaa ei ylitetä. Tämä tavoite on haasteellinen.
Palvelujen ostoihin on sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetty 500.000
euron lisämäärärahaa. Tämänkin jälkeen palvelualueilta edellytetään
loppuvuoden osalta tarkkaa talouden seurantaa ja reagointia, jos
määräraha on ylittymässä.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut
Em. menoerien osalta asetettiin tavoitteeksi n. 1,0 prosentin säästö.
Tämänkin jälkeen määräahavaraukset olisivat suurempia kuin vuoden
2017 toteutuma eli kasvua edelliseen vuoteen jää. Näiden menolajien
osalta ei merkittäviä säästökohteita löydetty.
Avustukset
Parantuneesta työllisyystilanteesta johtuen työmarkkinatuen
kuntaosuuteen varattua määräahaa ei kokonaisuudessa tarvita. Tämä on
huomioitu lisätalousarviossa.
Toimintatuotot
Lisätalousarvion laskennassa lähdetään sittä, että toimintatuottoihin
budjetoitu tulo toteutuu. Lisä tuottoja on etsitty mm. omaisuuden
myynnistä. Kaupunkikehityspalvelut on valmistellut selvityksen
mahdollisista myyntikohteista. Lisätuotto kohdistuu kuitenkin vasta
vuodelle2019. Myös muita tuottoa lisääviä toimenpiteitä on syytä harkita.
Kaupungin omistuksessa on pörssiosakkeita n. 1,0 milj. euron arvosta.
Osa näistä laitetaan myyntii, josta myyntivoittoa arvioidaan kertyvän n.
70.000 euroa. Myös talletuksia on realisoitu, joista myyntivoittoa kertyy n.
130.000 euroa.
Investoinnit
Investointiohjelmaa on tarkasteltu projekti projektilta. Tavoitteena on
toteuttaa vain kaikkein välttämättömimmät investoinnit. Tähän asti tehdyt
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muutokset on huomioitu. Liitteenä on opetuslautakunnan esitys Hermannin
koulun väistötilojen lisämäärärahatarpeesta.
Tasapainoisessa taloudessa vuosikatteen pitäisi olla poistojen suuruinen,
jolloin sillä pystyttäisiin rahoittamaan vähintään omaisuuden ylläpitoon
liittyvät investoinnit. Nyt omarahoitus on jäämässä poikkeuksellisen
matalaksi. Vain osa investoinneista voidaan rahoittaa kertyneillä
kassavaroilla. Pitkäaikaista lainaa ei kuitenkaan ole tarkoitus nostaa, vaan
maksuvalmius hoidetaan edullisemmalla lyhytaikaisella rahoituksella.
Tilanteen odotetaan normalisoituvan vuoden 2019 aikana.
Liitteenä on excel taulukko, josta selviää lautakuntakohtainen muutos
menolajitasolla sekä luettelo investointiprojekteista ja niihin kohdistuvista
muutoksista. Liitteenä ovat myös korjatut tulos- ja rahoituslaskelmat.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan esityksen vuoden 2018 lisätalousarvioksi.
Päätös:
Merkittiin, että talousjohtaja Seppo Juntti oli kokouksessa selostamassa
asiaa ja poistui kokouksesta klo 17.38.
Merkittiin, että kaupunginhallitukselle oli toimitettu erikoissairaanhoidon
kustannuksia koskeva selvitys ja että se toimitetaan myös
kaupunginvaltuuston kokousjärjestelmään.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Strategian toteutumisen seurantaraportti 1-8/2018
170/02.02.02.00/2018
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 354

Valmistelija: henkilöstö ja talouspäällikkö Seppo Juntti,
seppo.juntti@salo.fi, 02 778 2200, toimistosihteeri Marjo Hulvela,
marjo.hulvela@salo.fi, 02 778 2285
Kaupunginvaltuuston on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion käsittelyn
yhteydessä Salon kaupungin strategiset tavoitteet vuodeksi 2018.
Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan tuloskorttien
toteutuminen kolmannesvuosittain ja nyt on kysymyksessä kuluvan
vuoden tammi-elokuun strategisten tavoitteiden toteutumisen seuranta.
Strategisten tavoitteiden seuranta on toteutettu aikaisempien raportointien
tapaan Targetor Pro -ohjelmiston avulla. Toimialat ovat tehneet omat
seurantaraporttinsa, jotka on laadittu tasapainotetun tulos-kortin (BSC)
-menetelmää käyttäen.
Seurantakortit koostuvat kahdesta osasta. Aluksi esitetään
kaupunginhallituksen tuloskortin toteutumisen seuranta ja tämän jälkeen
toimialakohtaiset tuloskortit ja verbaaliset kertomukset toimialan
merkittävimmistä tapahtumista seurantajakson aikana.
Strategian toteutumisen seurantaraportti kuluvan vuoden tammi-elokuulta
on esityslistan liitteenä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee tammi-elokuun 2018 strategisten
tavoitteiden seurantaraportin tiedoksi.
Päätös:
Saija Karnisto-Toivonen Elina Suonio-Peltosalon, Saku Nikkasen ja Marja
Ruokosen kannattamana ehdotti, että päätökseen lisätään seuraavaa:
Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, että seurannan värikoodit
eivät kaikin osin pidä paikkaansa ja liite tarkastetaan viranhaltijatyönä
valtuustoa varten.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti
Karnisto-Toivosen ehdottamin lisäyksin.
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Salon kaupungin hankintapoliittisen ohjelman raportti 1-2/2018
882/00.01.02.02/2018
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 355
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 1-2 / 2018 on esityslistan liitteenä.
Raportti esitetään ajalta 1-8/2018. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että
ohjelma ja sen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Tavoitteita on vielä
toteutumatta osin ja niiden osalta työtä jatketaan.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää merkitä Salon kaupungin hankintapoliittisen
ohjelman raportin 1-2/2018 tiedokseen ja lähettää sen edelleen
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 356

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin seuraavat raportit:
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallitus / Timo Lehti
Veteraaniasian neuvottelukunta / Johanna Riski
Lastensuojelukuntayhtymän hallitus / Elina Suonio-Peltosalo
Salon Kaukolämpö Oy / Jonna Nyyssönen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus / Ulla Huittinen
Maakuntahallitus / Juhani Nummentalo
Rakennus- ja ympäristölautakunta / Pertti Vallittu
Konsernijaosto / Saija Karnisto-Toivonen
Merkittiin tiedoksi.
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Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 357

Kaupunginhallitukselle esitellään seuraavat oheismateriaalina olevat lautaja johtokuntien pöytäkirjat:
Henkilöstöjaosto
Kaupunkikehityslautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta

6.9.2018
11.9.2018
12.9.2018

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 24.09.2018 § 358

Kaupunginhallituksen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 10.9. 23.9.2018 tehdyt kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
kuntalain 91 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy päätökset täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin
ne kuntalain mukaan ovat otettavissa kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta klo 19.12 tämän
asian käsittelyn jälkeen.
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Sitoutuminen sähköajoneuvojen latauspisteiden hankintaan / KL-Kuntahankinnat Oy
3054/02.08.00.01.03/2018
Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 359
Valmistelija: Energia-asiantuntija Mikko Rantanen, puh 02 778 5306,
mikko.rantanen@salo.fi, Hankintasuunnitelija Kaisa Kaivonen, puh 02-778
5403, kaisa.kaivonen@salo.fi.
Salon kaupungissa on tavoitteena vähentää ajoneuvoihin liittyvien
päästöjen määrää. Sähköajoneuvojen latausasemien kilpailutuksella
valmistaudutaan liikenteen sähköistymiseen. Latauspisteet tulevat
olemaan sekä kaupungin käytössä olevien ajoneuvojen että
kaupunkilaisten vapaassa käytössä. Tarkemmat latauspisteiden sijainnit
määräytyvät myöhemmin. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2019 aikana
suunnitelmissa on hankkia 3-5 latauspistettä (yhdessä latauspisteessä on
kahden ajoneuvon latauspaikka).
Yhden latauspistelaitteen arvioitu hinta on noin 15 000-30 000€ riippuen
lataustehosta. Latauspiste hankinnan tarkempi kokonaisarvo tulee
määräytymään laitehankintojen, ylläpitokustannusten sekä
rakentamiskustannusten mukaan. Käytöstä aiheutuvat
energiakustannukset tulevat ohjaitumaan käyttäjäkohtaisesti
loppukäyttäjälle.
KL-Kuntahankinnat ovat kilpailuttamassa loppuvuoden 2018 aikana
sähköajoneuvojen latauspisteet koko suomen kattavalla sopimuksella.
Kilpailutuksen avulla on mahdollista hankkia sekä perus- (AC 22 kW), että
pikalatausasemia (DC 50 kW) molemmat julkiseen ja rajattuun käyttöön
kulloisenkin tarpeen mukaan.
Sopimuskaudella ajatuksena on että toimittajaksi valikoitunut tarjoaja tulee
paikanpäälle kaupunkikohtaisesti tekemään suunnitelmat ja tekee tilaajan
tarpeiden mukaan avaimet käteen tarjouksen, josta kaupungilla on
mahdollista valita soveltuvat osiot. Sopimukseen tulee kuulumaan mukaan
latauslaitteet, tarvikkeet ja asennusten sekä lisäksi huolto, päivitys, etätuki
ja laskutuspalvelu useamman vuoden ajalta aina kulloisenkin tarpeen
mukaan. Sopimus tulee kestämään kaksi vuotta + kaksi optiovuotta.
Kuntahankintojen tavoitteena on saada sopimus joka toisi helppoutta ja
yhtenäisyyttä maanlaajuisesti, mm. tarjottavan laitteen tulee olla
yhteensopiva eri valmistajien laitteiden kesken.
Kuntahankinnoilla on tavoite saada tarjouspyyntö julki viikon 39 aikana,
jota ennen Salon kaupungin tulisi tehdä sitoumus kuntahankintojen
yhteishankintaan liittymisestä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että Salon kaupunki sitoutuu mukaan
KL-Kuntahankinnat Oy:n ajoneuvojen latausasema hankintaan.
Päätös:
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Elina Suonio-Peltosalo Ulla Huittisen, Marko Tapion ja Mikko Lundénin
kannattamana ehdotti, että kaupunki ei sitoudu Kuntahankintojen
kilpailutukseen, vaan tutkitaan muita vaihtoehtoja.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elina Suonio-Peltosalon
ehdotuksen ja päätti lisäksi, että vaihtoehdot selvitetään kuluvan vuoden
loppuun mennessä.
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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: 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
352, 359

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:
352, 359

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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika

347,
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Muu valitusviranomainen, osoite
ja postiosoite

Pykälät

päivää

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.
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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

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.

