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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Karnisto-Toivonen Saija
Suonio-Peltosalo Elina
Huittinen Ulla
Lundén Mikko
Nikkanen Saku
Riski Johanna

Klo
16:30 - 20:00
16:30 - 20:00
16:30 - 20:00
16:30 - 20:00
16:30 - 20:00
16:30 - 20:00

Ruokonen Marja

16:30 - 20:00

Tapio Marko
Vallittu Pertti
Vesa Simo
Yli-Jama Anna-Leena
Aaltonen Mira
Määttänen Asko

16:30 - 20:00
16:30 - 20:00
16:45 - 20:00
16:30 - 20:00
16:30 - 20:00
16:30 - 20:00

Poissa

Lehti Timo
Nyyssönen Jonna
Tamminen Heikki

Muu

Nummentalo Juhani

16:30 - 19:15

Ahonen-Ojala Leena

16:30 - 20:00

Uusitalo Ilkka

16:30 - 20:00

Hyvärinen Janne
Mannervesi Mika
Inna Lauri
Nieminen Irma
Söderlund Christina

17:28 - 19:10
17:28 - 19:10
16:30 - 20:00
16:30 - 20:00
16:30 - 17:28

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen,
pöytäkirjantarkastaja
jäsen,
pöytäkirjantarkastaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Lisätiedot

poissa §:t 43-45

jäsen
jäsen
valtuuston 3.
varapuheenjohtaja
valtuuston
puheenjohtaja
valtuuston 1.
varapuheenjohtaja
valtuuston 2.
varapuheenjohtaja
asiantuntija
asiantuntija
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
pöytäkirjanpitäjä

poissa §:t 55-67

pöytäkirjanpitäjä
§46

Pöytäkirja nähtävillä
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 19. helmikuuta 2019 alkaen
yleisessä tietoverkossa.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 43

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 12.02.2019 § 44

Kaupunginhallituksen 12.6.2017 § 2 päätöksen mukaan pöytäkirja
tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina ja sen tarkastaa kaksi
kokouksessa tehtävään nimettyä jäsentä.
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa
kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan 18. helmikuuta 2019 ja tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan kaupungin tietoverkossa 19. helmikuuta 2019.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Riski Johanna ja Ruokonen Marja.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 45

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. Samalla päätettiin, että
asian 46 jälkeen keskustellaan esityslistan asiasta ”§ 68 Oikaisuvaatimus
päätökseen työllisyyspalveluiden yleis- ja kohdeavustuksista 2019, Ihme ja
Kumma tuki ry:n hakemus”. Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin
kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervettä ja kehittämispäällikkö Janne
Hyväristä.
Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 18.40 - 18.46.
Mika Mannervesi ja Janne Hyvärinen poistuivat kokouksesta klo 19.10.
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Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut EOAK/2021/2018 ja EOAK/128/2018
233/03.06.03/2018
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 46

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut 11.1.2019
kaksi ratkaisua, joista toisessa kantelija oli arvostellut Salon kaupungin
apulaiskaupunginjohtaja menettelyä vahingonkorvausasian käsittelyssä
(EOAK/2021/2018), ja toisessa kantelija oli pyytänyt tutkimaan Salon
kaupungin virkamiesten menettelyn tiedusteluihin vastaamisessa
(EOAK/128/2018).
Kanteluratkaisut ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteinä.
Ratkaisut tulee saattta kaupunginvaltuuston tietoon.
Hallintosäännön 151 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää,
että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman
viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan
ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin, että kaupunginjohtaja Lauri Inna ja hallintojohtaja Irma Nieminen
poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, koska
eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös koskee osittain heitä.
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin henkilöstöjohtaja Christina Söderlund.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja muutti päätösehdotuksensa
seuraavaksi:
Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta.
Kaupunginhallitus toteaa, että se ei ole esteellisyytensä vuoksi
päätösvaltainen käsittelemään asiaa muuutoin kuin lähettämään asian
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto merkitsee eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen
ratkaisut tiedoksi ja asettaa tilapäisen valiokunnan selvittämään asian
jatkotoimenpiteitä, määrää tilapäisen valiokunnan toimeksiannon,
jäsenmäärän sekä nimeää jäsenet ja määrää heistä yhden
puheenjohtajaksi.
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Merkittiin, että Simo Vesa saapui kokoukseen klo 16.44 tämän pykälän
käsittelyn aikana.
Keskustelun aikana Pertti Vallittu ehdotti, että kaupunginhallitus ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut tiedoksi.
Kokous keskeytetttin neuvottelutauon ajaksi klo 17.08 – 17.16.
Vallitun ehdotusta ei kannatettu, minkä vuoksi se raukesi.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginhallituksen puheenjohtajan
muutetun päätösehdotuksen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa
Pertti Vallittu ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavan eriävän
mielipiteensä päätökseen: ”Kaupunginhallitus ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut tiedoksi.”
Liitteet

Liite 1
Liite 2

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 11.1.2019
EOAK/128/2018
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 11.1.2019
EOAK/2021/2018
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Kt 52 vaiheen II aluevaraussuunnitelma ja asemakaavatyön käynnistäminen
121/10.00.00.03/2019
Kaupunkikehityslautakunta 22.01.2019 § 12

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen, tarja.pennanen@salo.fi,
p. 02 778 5101
Salon itäisen ohikulkutien kt52 tavoitteena on läpikulkevan liikenteen
ohjaaminen pois Salon keskustan katuverkolta. Hankkeen I vaihe
Perniöntieltä maantielle 110 valmistui vuonna 2016. II vaiheen
aluevaraussuunnittelussa on tutkittu hankkeen jatkoa maantieltä 110
valtatielle 1.
Aluevaraussuunnitelman laatimisesta on päätetty Salon kaupungin ja
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteisessä palaverissa
19.12.2017. Kokouksessa päätettiin yhteishankinnasta ELY-keskuksen
kanssa ja kustannukset sovittiin jaettavaksi tasan kaupungin
ELY-keskuksen välillä. Aluevaraussuunnitelman laatijaksi valittiin Ramboll
Finland Oy.
Tavoitteet ja lähtökohdat
Työn tavoitteena on ollut määritellä ohikulkutien ratkaisut sillä tarkkuudella,
että suunnitelman pohjalta voidaan toteuttaa mahdolliset kaavamuutokset
tai määritellä tekniset lisäselvitystarpeet.
Suunnittelulle asetettuja tavoitteita ja lähtökohtia ovat olleet seuraavat
asiat:

Valtakunnallisten päästötavoitteiden sekä kestävän liikkumisen
(joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn) huomioiminen
suunnittelussa.

Maisema-arvojen ja kulttuuriympäristön huomioiminen.

Kantatien estevaikutusten huomioiminen suunnittelussa.

Ratkaisujen yhteensovittaminen olemassa olevaan ja tulevaan
maankäyttöön.

Sujuva yhteys keskustan suuntaan E18-tieltä ja kantatieltä.

Keskustan katuverkon liikennemäärän väheneminen.

Kantatien sujuvuus ja vähintään 80km/h nopeustaso. Kantatielle ei
toteuteta kiertoliittymiä.

E18-tielle ei liittymiä Somerontien eritasoliittymän ja Piihovin
eritasoliittymän välillä. Rinnakkaistieyhteys huomioidaan Isokylän
alueelle.

Niinistönkadun kiertoliittymäsuunnitelmat otetaan huomioon.
Suunnitelman lähtökohtana on käytetty Destian vuonna 2017 tekemää
selvitystä kt 52 pohjoisen osan liittymistä ja linjauksesta.
Lähtökohtasuunnitelmasta poiketen Kt 52 linjausta on tarkennettu
Somerontien tulevan eritasoliittymän kohdalla pohjoiseen.
Suunnitelma
Kantatie on suunniteltu kaksiajorataisena keskikaidetienä Somerontien ja
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E18-tien Piihovin eritasoliittymien välillä. Muualla kantatie on
yksiajoratainen. Suunnittelualueella Somerontien ja Inkereentien liittymät
ovat eritasoliittymiä ja maantien 110 liittymä on kanavoitu
kolmihaaraliittymä.
Kt 52 pohjoisosa voidaan toteuttaa vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen
kustannusarvio on 29 miljoonaa euroa. Kantatien nelikaistaistus,
Inkereentien pohjoinen ramppi sekä Uskelanjoen ylittävä jalankulun ja
pyöräilyn silta voidaan toteuttaa hankkeen toisessa vaiheessa.
Jatkotoimet
Varsinaisen tiesuunnitelman laatiminen on edellytys kt52 vaiheen II
toteuttamiselle. Kaupungin tehtävänä on käynnistää alueella tarvittavat
kaavatarkistukset, jotta tiesuunnitelma voidaan hyväksyä.
ELY- keskus on luvannut aloittaa kevään 2019 aikana neuvottelut
tiesuunnitelmarahoituksesta. Tiesuunnitelman laatiminen voisi alkaa 2020,
jos rahoitus järjestyy. Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen voisi
alkaa 2023 ja rakentaminen tulee viemään 2-3 vuotta. Kaupungin
tavoitteena on ollut saada työ alkamaan jo aiemmin.
Esityslistan liitteenä on Salon itäinen ohikulkutie kt 52 vaiheen II
aluevaraussuunnitelman raportti. Suunnitelmaan liittyvät havainnekuvat
sekä meluselvitys ovat oheismateriaalina.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta merkitsee tiedoksi Salon itäinen ohikulkutie kt
52 vaiheen II aluevaraussuunnitelman raportin ja ehdottaa
kaupunginhallitukselle, että se päättää käynnistää asemakaavan ja
asemakaavamuutoksen laatimisen kt 52 pohjoisosan alueella
valmistuneen aluevaraussuunnitelman pohjalta.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 47
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan ja
asemakaavamuutoksen laatimisen kt 52 pohjoisosan alueella
valmistuneen aluevaraussuunnitelman pohjalta.
Päätös:
Mikko Lundén ehdotti, että asemakaavoitusta ei käynnistetä. Lundénin
ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Ranta-asemakaava, Korvanmetsä ehdotusvaihe
2142/10.02.04/2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 212

Valmistelijat: kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi,
02-778113 ja Lotta Pelto-Timperi, lotta.pelto-timperi@salo.fi, 02-7785111
Salon Konttorikone Ky ja kaavoittajana toimiva Pasi Lappalainen ovat pyytäneet vireille ranta-asemakaavaa Salon Perttelissä sijaitseville alueille käsittäen kiinteistöt 734–682-9-28 Jyrkkälä, 734–682-9-27 Jarila ja
734–682-9-26 Korvanmetsä sekä osaa kiinteistöstä 734–682-9-29 Linnanmäki. Suunnittelualueet sijaitsevat Koirajärven ja Pernjoen ranta-alueilla ja
pinta-alaa niissä on yhteensä noin 85 hehtaaria. Kaava-alueella on
todellista rantaviivaa yhteensä noin 1990 metriä ja mitoitusrantaviivaa noin
1840 metriä.
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).
Suunnittelualueella ei ole muita aluevarauksia maakuntakaavassa. Kaava-alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhykkeeseen 4,
eli 2-3 lay/km ja vapaan rannan osuus 50 % kokonaisrantaviivasta.
Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle kantatilatarkastelun
mahdollistama määrä loma-asuntojen rakennuspaikkoja. Kaava-alue on
nykyisin vielä rakentamaton.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjestetty 15.11.2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Salon kaupunki ei näe estettä Korvanmetsän ranta-asemakaavan käynnistämiselle.
Viranomaisneuvottelun yhteydessä tuotiin esille toisistaan poikkeavia
käsityksiä emätiltarkastelun poikkileikkausvuodesta sekä sovellettavasta
mitoitusluvusta. Salon kaupunki esittää, että kaavahankkeeseen pyrittäisiin
saamaan mukaan sellaiset naapurialueet, jotka sijaitsevat hakijan
maa-alueiden ja rannan välissä joko kapeina tai muutoin luontevasti
esitettyyn kaava-alueeseen liittyvinä. Kaavan mitoitustarkasteluun tämä
toisi selkeyttä. Mitoituksesta voidaan todeta, että lähialueella laadituissa
rantayleis- ja ranta-asemakaavoissa on käytetty jopa mitoituksia 5-6
loma-asuntoa/km, mikä poikkeaa maakuntakaavan mitoitusluvuista. Salon
kaupunkisuunnittelulautakunta tulee ottamaan tarkemmin kantaa
mitoitukseen, kun kaavan laadinassa on edetty kaavaluonnosvaiheeseen.
Esityslistan liitteet:

alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma

viranomaisneuvottelun muistio

sijaintikartta
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Kaavan hallinnollisessa käsittelyssä noudatetaan kaupungin kulloinkin
voimassa olevaa taksaa ranta-asemakaavojen tarkistamisesta ja
käsittelystä.
Kaupunkikehityspäällikkö:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää edellä olevin perustein ja näkemyksin esittää kaupunginhallitukselle, että yllä määritelty Korvanmetsän ranta-asemakaavahanke katsotaan hakijan ilmoittamien tavoitteiden kannalta
tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi MRL 74 §:n mukaiseen ranta-asemakaavan laatimiseen. Kaavoitus koskee kiinteistöjä 734–682-9-28
Jyrkkälä, 734–682-9-27 Jarila ja 734–682-9-26 Korvanmetsä sekä osaa
kiinteistöstä 734–682-9-29 Linnanmäki.
Maanomistajalta peritään kaupungin laskutusajankohtana voimassaolevan
taksan mukaiset kulut ranta-asemakaavojen tarkistamisesta ja käsittelystä.
Päätös:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Ranta-asemakaava, Korvanmetsä vireilletulo
Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 212

Valmistelijat: kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi,
02-778113 ja Lotta Pelto-Timperi, lotta.pelto-timperi@salo.fi, 02-7785111
Salon Konttorikone Ky ja kaavoittajana toimiva Pasi Lappalainen ovat pyytäneet vireille ranta-asemakaavaa Salon Perttelissä sijaitseville alueille käsittäen kiinteistöt 734–682-9-28 Jyrkkälä, 734–682-9-27 Jarila ja
734–682-9-26 Korvanmetsä sekä osaa kiinteistöstä 734–682-9-29 Linnanmäki. Suunnittelualueet sijaitsevat Koirajärven ja Pernjoen ranta-alueilla ja
pinta-alaa niissä on yhteensä noin 85 hehtaaria. Kaava-alueella on
todellista rantaviivaa yhteensä noin 1990 metriä ja mitoitusrantaviivaa noin
1840 metriä.
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).
Suunnittelualueella ei ole muita aluevarauksia maakuntakaavassa. Kaava-alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhykkeeseen 4,
eli 2-3 lay/km ja vapaan rannan osuus 50 % kokonaisrantaviivasta.
Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle kantatilatarkastelun
mahdollistama määrä loma-asuntojen rakennuspaikkoja. Kaava-alue on
nykyisin vielä rakentamaton.
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Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjestetty 15.11.2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Salon kaupunki ei näe estettä Korvanmetsän ranta-asemakaavan käynnistämiselle.
Viranomaisneuvottelun yhteydessä tuotiin esille toisistaan poikkeavia
käsityksiä emätiltarkastelun poikkileikkausvuodesta sekä sovellettavasta
mitoitusluvusta. Salon kaupunki esittää, että kaavahankkeeseen pyrittäisiin
saamaan mukaan sellaiset naapurialueet, jotka sijaitsevat hakijan
maa-alueiden ja rannan välissä joko kapeina tai muutoin luontevasti
esitettyyn kaava-alueeseen liittyvinä. Kaavan mitoitustarkasteluun tämä
toisi selkeyttä. Mitoituksesta voidaan todeta, että lähialueella laadituissa
rantayleis- ja ranta-asemakaavoissa on käytetty jopa mitoituksia 5-6
loma-asuntoa/km, mikä poikkeaa maakuntakaavan mitoitusluvuista. Salon
kaupunkisuunnittelulautakunta tulee ottamaan tarkemmin kantaa
mitoitukseen, kun kaavan laadinassa on edetty kaavaluonnosvaiheeseen.
Esityslistan liitteet:

alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma

viranomaisneuvottelun muistio

sijaintikartta
Kaavan hallinnollisessa käsittelyssä noudatetaan kaupungin kulloinkin
voimassa olevaa taksaa ranta-asemakaavojen tarkistamisesta ja
käsittelystä.
Kaupunkikehityspäällikkö:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää edellä olevin perustein ja näkemyksin esittää kaupunginhallitukselle, että yllä määritelty Korvanmetsän ranta-asemakaavahanke katsotaan hakijan ilmoittamien tavoitteiden kannalta
tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi MRL 74 §:n mukaiseen ranta-asemakaavan laatimiseen. Kaavoitus koskee kiinteistöjä 734–682-9-28
Jyrkkälä, 734–682-9-27 Jarila ja 734–682-9-26 Korvanmetsä sekä osaa
kiinteistöstä 734–682-9-29 Linnanmäki.
Maanomistajalta peritään kaupungin laskutusajankohtana voimassaolevan
taksan mukaiset kulut ranta-asemakaavojen tarkistamisesta ja käsittelystä.
Päätös:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus
Valmistelijat: kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi, puh.
(02) 778 113 ja Lotta Pelto-Timperi, lotta.pelto-timperi@salo.fi, puh. (02)
778 5111
Kaupunginjohtaja:
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Kaupunginhallitus päättää edellä olevin perustein ja näkemyksin, että yllä
määritelty Korvanmetsän ranta-asemakaavahanke katsotaan hakijan
ilmoittamien tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi
MRL 74 §:n mukaiseen ranta-asemakaavan laatimiseen. Kaavoitus koskee
kiinteistöjä 734-682-9-28 Jyrkkälä, 734-682-9-27 Jarila ja 734-682-9-26
Korvanmetsä sekä osaa kiinteistöstä 734-682-9-29 Linnanmäki.
Maanomistajalta peritään kaupungin laskutusajankohtana voimassaolevan
taksan mukaiset kulut ranta-asemakaavojen tarkistamisesta ja käsittelystä.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunkikehityslautakunta 12.12.2017 § 118

Valmistelijat: kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi, 02 778
5113 ja maankäyttöinsinööri Lotta Pelto-Timperi,
lotta.pelto-timperi@salo.fi, 02 778 5111.
Korvanmetsän ranta-asemakaavan laatija on toimittanut 24.10.2017
päivätyn kaavaluonnoksen kaupunkisuunnitteluosastolle asetettavaksi
nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten.
Kaavoitettava alue sijaitsee Perttelissä Koirajärven ja Pernjoen
ranta-alueilla ja koskee kiinteistöjä Jyrkkälä 734-682-9-28, Jarila
734-682-9-27 ja Korvanmetsä 734-682-9-26 sekä osaa kiinteistöstä
Linnanmäki 734-682-9-29. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on n. 86,2
hehtaaria.
Kaavoitus on kuulutettu vireille 15.2.2017 ja sitä koskeva osallistumis- ja
arviontisuunnitelma on asetettu nähtäville 14.2.2017 alkaen.
Kaavaluonnoksessa on esitetty kolme RA-1 -korttelia, joissa on yhteensä
kuusi uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Kaavamääräyksen mukaan
kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa enintään lomarakennuksen,
vierasmajan, saunarakennuksen sekä alueen käyttötarkoitusta palvelevia
talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 180 m2. Lomarakennusten kerrosala saa olla enintään 120 m2,
vierasmajan enintään 30 m2 ja saunan enintään 30 m2. Lisäksi kaavassa
on osoitettu maa- ja metsätalousaluetta (M).
Kaavoittaja perustelee rakennuspaikkojen määrää Kiskon
oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan mitoituksella. Kiskossa on isoilla
järvillä käytetty mitoituksena 7 lay/km (I-vyöhyke) ja isojen järvien kapeilla
(alle 200 metriä) niemissä, lahdissa ja salmissa sekä keskikokoisissa
järvissä 5 lay/km (II-vyöhyke).
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Korvanmetsän ranta-asemakaavassa on päädytty käyttämään emätilasta
muodostettujen kiinteistöjen välillä laskennallisena mitoituksena 6 lay/km.
Tätä voidaan pitää kohtuullisena, ja sillä varmistetaan maanomistajien
yhdenvertainen kohtelu. Kun kaavaratkaisussa on osoitettu
suunnittelualueelle kuusi RA-rakennuspaikkaa 1,57 kilometrin rantaviivan
osalle, kaavan sisäiseksi mitoitukseksi muodostuu 3,8 lay/km ja
rakentamisesta vapaata rantaa jää noin 1 100 metriä (70 %).
Koko emätilan alueella mitoitukseksi muodostuu 6,5 lay/km ja vapaata
rantaa jää 1 570 metriä (51 %). Emätilan vapaa yhtenäinen ranta on
merkittäviltä osin suunnittelualueella.
Kaupunkisuunnittelu ei tässä yhteydessä ota vielä kantaa kaavoittajan
esittämään mitoitukseen tai sen laskentatapaan, mutta emätilan
kokonaismitoitus vaikuttaa kuitenkin suurelta. Yleisesti ottaen voidaan
todeta, että kokonaisuutena aiemman lupa- ja kaavoituskäytännön vuoksi
Pernjärven vesistössä vapaiden rantojen osuus on jäänyt huomattavan
pieneksi ja samalla järven kokonaistehokkuus on noussut varsin
korkeaksi, koska vesistössä mökkirakentaminen on ollut voimakasta jo
ennen rantarakentamisen säätelyn alkamista 1950-luvulla.
Mitoitustarkastelussa on joka tapauksessa lähdettävä siitä, että vertailu
tapahtuu koko ns. emätila huomioon ottaen. Ennen kaavaehdotuksen
laatimista kaavoittajaa pyydetään esittämään kartalla, miten
mitoitusrantaviiva on laskettu koko emätilan osalta.
Koska maanomistajalla on oikeus saada valmistelemansa kaavaluonnos
kaupungin käsittelyyn, esitetään, että kaavaluonnos voidaan asettaa
nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten.
Esityslistan liitteenä on Korvanmetsän kaavaluonnos sekä kaavaselostus.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan
Korvanmetsän ranta-asemakaavaluonnoksen (24.10.2017) asetettavaksi
nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten ja pyytää tarvittavat
lausunnot.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunkikehityslautakunta 22.01.2019 § 9

Valmistelijat: kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi, 02 778
5113 ja maankäyttöinsinööri Lotta Pelto-Timperi,
lotta.pelto-timperi@salo.fi, 02 778 5111.
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Kaavaluonnos oli nähtävillä 15.1.–13.2.2018 välisen ajan. Luonnoksesta
saatiin osallisilta viisi muistutusta. Muistutuksissa kiinnitettiin huomiota
alueen tiejärjestelyihin sekä loma-asutuksen vaikutuksista alueen
luontoon. Mielipiteiden johdosta tieyhteyksiä on muutettu
kaavaehdotuksessa.
Lausuntoja luonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta,
Varsinais-Suomen liitolta ja Salon kaupungin ympäristönsuojelulta.
Kaupunkikehityslautakunta esitti myös oman kannanottonsa koskien
kaavan mitoitusta. Lausunnot ja muistutukset sekä kaavoittajan laatimat
vastineet ovat alkuperäisinä lautakunnan listan liitteissä. ELY-keskus
toteaa lausunnossaan muun muassa, että ranta-asemakaavan
luonnoksessa ei ole käytetty maakuntakaavan mitoitusperiaatteita. Lisäksi
laadittu luontoselvitys ja pohjakartta eivät ole riittäviä.
Varsinais-Suomen liitto on ottanut lausunnossaan kantaa loma-asutuksen
mitoitukseen. Maakuntakaavan korkein mahdollinen
rantarakentamismäärä alueella on 3 loma-asutus yksikköä
rantaviivakilometriä kohti ja 50 % rantaviivasta tulee jättää
rakentamattomaksi. Kaavaluonnos ylittää maakuntakaavassa olevan
ranta-rakentamisen maksimimitoituksen alueella merkittävästi.
Lausuntojen johdosta luontoselvitystä on täydennetty kevään ja kesän
2018 aikana. Kaava- alueelta havaitut erityiset luontoarvot ja lajit on
huomioitu kaavaehdotuksessa. Haukkakorvensuo on osoitettu maa- ja
metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä luontoarvoja (MY).
Emätilaselvitystä ja mitoituslaskelmaa on päivitetty
kaavaehdotusvaiheessa. Päivitetyssä selvityksessä ei ole huomioitu
tosiasiassa emätilaan kuulumattomia, Kakarlammen ja Matolammen
ympäristössä sijaitsevia kiinteistöjä, ja emätilan Korva 587-412-5-83
alueelle on rakennettu 3,3 lay/km. Maakuntakaavakartalla on mainittu, että
lopullinen rakennuspaikkojen lukumäärä määräytyy
yksityiskohtaisemmassa kaavassa rannan laatuun ja rakennettavuuteen
liittyvien ominaisuuksien perusteella. Kaava-alueen mitoituslukuna on
kaavoittajan mukaan käytetty 5 lay/km, joka soveltuu kapeiden lahtien
ranta-alueille. Mitoitusluku vastaa Kiskon rantayleiskaavassa mm.
läheisellä Hirsjärven alueella käytettyä mitoitusta.
Kun kaavaratkaisussa on osoitettu suunnittelualueelle viisi
RA-rakennuspaikkaa 1,57 kilometrin rantaviivan osalle, kaavan sisäiseksi
mitoitukseksi muodostuu noin 3,2 lay/km ja rakentamisesta vapaata rantaa
jää noin 1 080 metriä (noin 70 %). Koko emätilan alueella mitoitukseksi
muodostuu 5,6 lay/km ja vapaata rantaa jää 1 240 metriä (53 %). Emätilan
vapaa yhtenäinen ranta on merkittäviltä osin suunnittelualueella.
Kaavoittaja toteaa, että kaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat mukaan
lukien emätilalle on osoitettu rakennusoikeutta noin 13 lay, ja kaavan
toteutumisen myötä emätilan rakennusoikeus käytetään loppuun.
Kaava-alueelle jää edelleen riittävästi vapaata yhtenäistä rantaviivaa.
Emätilatarkastelun mahdollistaman uusien loma-asuntoyksiköiden määrän
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osoittaminen kaavassa on kohtuullista, sillä kiinteistöjen Korvanmetsä
734-682-9-26, Jarila 734-682-9-27 ja Jyrkkälä 734-682-9-28 alueille jää
kaavan toteutumisen jälkeenkin käytännössä koko emätilan vapaa
yhtenäinen rantaviiva.
Kaavoittaja on kaavaselostuksessa esittänyt laskelmat ja karttaesitykset
rantaviivan käytöstä siten kuin kaupunkisuunnittelu oli aiemmin esittänyt.
Lisäksi kaavaehdotuksessa on rakennuspaikkoja yksi vähemmän kuin
kaavaluonnoksessa, joten mitoituksessa on lähestytty kaupungin
lähialueilla aiemmin soveltamaa mitoituslukua 5 lay/km, joka antaa uusien
rakennuspaikkojen määräksi 4 rakennuspaikkaa, kun nyt ehdotuksessa on
5 uutta rakennuspaikkaa. On huomattava, että kaupunginkin soveltama
mitoitus (5 lay/km) jo ylittää maakuntakaavan mitoituksen.
Kaavaehdotuksen mukainen mitoitus (5,6 lay/km) siis ylittää vastaavilla
alueilla viime vuosina Salon kaupungin päätöksissä sovelletun mitoituksen.
Maanomistajalla on kuitenkin oikeus saada esittämänsä kaavaehdotus
eteenpäin ja aikanaan myös valtuuston käsittelyyn, joten tässä vaiheessa
kaavaehdotuksesta voidaan kaupungin taholta ainoastaan esittää
näkemyksiä valtuustossa hyväksyttävissä olevasta kaavaehdotuksesta.
Myönteisenä seikkana kaavaehdotuksessa voidaan pitää sitä, että
kaavassa vapaan rannan osuus ylittää jonkin verran maakuntakaavassa
vaaditun 50 % ollen kaavoittajan mukaan 53 %. Kaavassa on myös
tavanomaista laajemmat ja maisemallisesti arvokkaat järvien
taustamaa-alueet osoitettu rakentamattomiksi maa- ja metsätalousalueiksi,
eikä niille silloin voi muodostua suunnittelematonta haja-asutusta. Nämä
seikat omalta osaltaan myös perustelevat maakuntakaavan mitoitusnormin
ylitystä.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy 28.9.2018 päivätyn ”Salon kaupunki,
Korvanmetsän ranta-asemakaava” ehdotuksen asetettavaksi nähtäville ja
esittää, että kaupunginhallitus päättää asettaa sen virallisesti nähtäville ja
pyytää tarvittavat lausunnot. Kaavalla muodostuu Korttelit 1-3 sekä maaja metsätalousaluetta.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 48
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää asettaa 28.9.2018 päivätyn ”Salon kaupunki,
Korvanmetsän ranta-asemakaava” ehdotuksen virallisesti nähtäville ja
pyytää tarvittavat lausunnot. Kaavalla muodostuu korttelit 1-3 sekä maa- ja
metsätalousaluetta.
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Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 4
Liite 5
Liite 6

Ranta-asemakaava, Korvanmetsä ehdotusvaihe
Ranta-asemakaava, Korvanmetsä ehdotusvaihe kaavakartta
Ranta-asemakaava, Korvanmetsä lausunnot, muistutukset ja
vastineet
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Kiinteistön 734-434-1-81 ostaminen
471/10.00.01.05.00/2019
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 49

Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 02 778
5400.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * kanssa on neuvoteltu
heidän omistamansa kiinteistön 734-434-1-81 ostamisesta.
Kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 5099 m2. Kiinteistö sijaitsee
liitekartan osoittamassa paikassa Salaistentien ja Metsäkedonpolun
välissä. Kiinteistö rajoittuu kaupungin joka puolelta omistamiin alueisiin.
Kiinteistön alue on asemakaavan mukaista EV -aluetta. Yleiskaavan
mukaan kiinteistö on AP -aluetta ja kiinteistön kautta kulkee
kokoojakadulle varattu yhteys. Kiinteistöllä on heikkokuntoiset asuin- ja
talousrakennus.
Käytyjen neuvottelujen myötä päädyttiin 84 000 euron kauppahintaan.
Kauppahinnasta 79 940 € muodostuu maa-alueesta rakennuksineen ja
loput 4060 € puustoarvion mukaisesta puustosta, jonka ei katsota
kuuluvan normaaliin tonttipuustoon. Neuvottelun mukaisesti kiinteistön
omistus- ja hallintaoikeus siirtyy kauppakirjan allekirjoituksin, kun
kauppahinta on maksettu. Kiinteistöllä olevien rakennusten hallintaoikeus
tarvittavine piha-alueineen jää myyjille 31.5.2022 saakka. Kiinteistöä ja
sillä olevia rakennuksia palvelevat sähkö- ym. liittymät eivät sisälly
kauppaan.
Maakauppaa on käsitelty yleiskaavallisessa ja maapoliittisessa
ohjausryhmässä, joka on päätynyt suosittamaan asian valmistelua
kaupunginhallituksen päätettäväksi mainituin ehdoin.
Tehtävän kauppakirjan ehdoiksi esitetään seuraavaa:
Myyjät:
*************************
Ostaja:
Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo
Kaupan kohde:
Kiinteistö 734-434-1-81 sillä sijaitsevine rakennuksineen.
Kauppahinta:
Kauppahinta on 84 000 euroa.
Kaupan muut ehdot:
Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.
1 Kauppahinnan maksaminen
Kauppahinta maksetaan kaupanteon yhteydessä sovitulle pankkitilille noin
30 päivän kuluessa tämän kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 49

3/2019

21

12.02.2019

2 Omistus- ja hallintaoikeus
Kiinteistön omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on tullut
kokonaisuudessaan maksetuksi. Hallintaoikeus siirtyy 1.6.2022.
3 Kiinnitykset ja panttioikeudet
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan kaupan kohteena olevaan
kiinteistöön ei kohdistu rekisteriin merkittyjä kiinteistökiinnityksiä. Kiinteistö
ostetaan kiinnityksistä vapaana.
4 Rasitteet ja rasitukset
Kulku- ja muut rasitteet ilmenevät kiinteistörekisteriotteesta.
5 Verot, maksut ja vastuu vahingoista
Myyjät vastaavat kiinteistöstä suoritettavista veroista ja maksuista sekä
sitä kohdanneista vahingoista siihen saakka, kunnes omistusoikeus siirtyy
ostajalle. Ostaja vastaa veroista ja maksuista sekä vahingoista
omistusoikeuden siirtymisen jälkeen. Rakennusten osalta sama koskee
hallinta-ajan osalta.
6 Kohteeseen tutustuminen
Ostaja on tarkastanut 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.
7 Asiakirjoihin tutustuminen
Ostaja on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat:
1. Lainhuutotodistus
2. Rasitustodistus
3. Kiinteistörekisterinote 4. Kaavatiedot
8 Irtaimisto
Tämän kiinteistönkaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa. Kiinteistöllä
sijaitsevien rakennusten hallinta siirtyy ostajalle 1.6.2022 ilman irtaimistoa
ja teknisiä liittymiä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää ostaa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
kiinteistön 734-434-1-81 rakennuksineen kauppahintaan 84 000 euroa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Kaavamääräykset, 434-1-81
Liitekartta, 434-1-81
Ote yleiskaavasta, 434-1-81
Sijaintikartta, 434-1-81
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Kiinteistön 734-457-6-19 ostaminen poislukien myyjän pidättämä määräala
513/10.00.01.05.00/2019
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 50

Valmistelijat: kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä, hanna.heikkila@salo.fi,
02-7785401 ja kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 02 778
5400.
Kiinteistön 734-457-6-19 alueella on kaupungin ylläpitämää katualuetta ja
urheilukenttää / puistoa. Halikon kunta on rakentanut kadut ja pitänyt yllä
urheilukenttää. Kiinteistön omistaja on olettanut alueiden kuuluneen
kunnalle vaikka näin ei ole ollut. Kiinteistön omistajan kanssa on sovittu
seuraavan sisältöisestä kaupasta:
MYYJÄ
Asunto Oy Halikon Suvela 0224636-2
OSTAJA
Salon kaupunki 0139533-1
KAUPAN KOHDE
Kiinteistö 734-457-6-19 (6000 m2) lukuun ottamatta myyjän itsellään
pidättämää määräalaa, joka on asemakaavan mukainen
asuinpientalotontti, n 4000 m2. Määräala on merkitty liitteenä olevaan
karttaan.
Ostettavalla alueella on Halikon kunnan hoitama urheilukenttä sekä katuja.
Ostettavasta alueesta 540 m2 on ilmaisluovutusvelvollisuuden alaista
ensimmäisen asemakaavan mukaista katua.
KAUPPAHINTA
Kauppahinta on 2920 euroa.
KAUPAN MUUT EHDOT
Tämän kiinteistönkaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.
1 Kauppahinnan maksaminen
Kauppahinta maksetaan myyjän ilmoittamalle pankkitilille noin 30 päivän
kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.
2 Omistus- ja hallintaoikeus
Kiinteistön omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle, kun kauppahinta on
kokonaisuudessaan tullut maksetuksi.
3 Kiinnitykset ja panttioikeudet
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan kaupan kohteena olevaan
kiinteistöön kohdistuu rekisteriin merkittyjä kiinteistökiinnityksiä. Kaupan
kohde ostetaan kiinnityksistä vapaana. Pantinhaltija on antanut
suostumuksensa kiinnitysten järjestelyyn pidätetylle määräalalle. Jos
kiinnitysten järjestely ei onnistu määräalan lohkomisen yhteydessä, ostaja
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vastaa kiinnitysten purkamisesta kaupan kohteena olevan kiinteistön
osalta ja kiinnitysten siirtämisestä pidätetylle määräalalle johtuvista
kustannuksista.
4 Rasitteet ja rasitukset
Kulku- ja muut rasitteet ilmenevät oheisesta kiinteistörekisteriotteesta.
5 Verot, maksut ja vastuu vahingoista
Myyjä vastaa kiinteistöstä suoritettavista veroista ja maksuista sekä sitä
kohdanneista vahingoista siihen saakka, kunnes omistusoikeus siirtyy
ostajalle. Myyjän pidättämän määräalan osalta myyjä vastaa veroista,
maksuista ja vahingoista ilman keskeytymisiä. Ostaja vastaa kiinteistön
veroista ja maksuista sekä vahingoista omistusoikeuden siirtymisen
jälkeen.
6 Kohteeseen tutustuminen
Ostaja on tarkastanut 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.
7 Asiakirjoihin tutustuminen
Ostaja on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat:
1. Lainhuutotodistus
2. Rasitustodistus
3. Kiinteistörekisterinote
4. Kaavakartat ja -määräykset
8 Irtaimisto
Tämän kiinteistönkaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa.
9 Lohkominen
Ostaja maksaa määräalan lohkomiskulut.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää ostaa Asunto Oy Halikon Suvelalta kiinteistön
734-457-6-19 poislukien myyjän itsellään pidättämän n 4000 m2
määräalan edellä mainituin ehdoin kauppahintaan 2920 euroa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 11
Liite 12
Liite 13

Kaavakartta 457-6-19
Liitekartta kiinteistön 457-6-19 pl määräala ostamiseen
Sijaintikartta 457-6-19
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Kiinteistön 734-418-3-126 määräalan myynti
149/10.00.02.00/2019
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 51

Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 02-7785400
* * * * * * * * * * * * ovat pyytäneet saada ostaa asemakaavan mukaiseen
tonttiinsa kuuluvan, n. 44 m2 määräalan kaupungin omistamasta
kiinteistöstä 734-418-3-126.Tontti sijaitsee Koulumäenkujan päässä.
Myytävä määräala sijaitsee entisen Halikon kunnan puolella. Entinen
Salon kaupungin ja Halikon kunnan raja menee lähellä myytävää
määräalaa ja halkoo kyseistä asuinaluetta. Hinnoittelussa tulee käyttää
Salon kaupunginvaltuuston päätöstä 11.12.1996 § 170, jolla on myönnetty
kaupunginhallitukselle valtuudet tonttien lisämaiden ostoon ja myyntiin.
Päätökseen perustuva voimassaolevalla indeksillä korjattu neliöhinta on
16,50 €/m2, joten määräalan myyntihinnaksi tulee 726 €.
Laadittavan kauppakirjan ehdot ovat seuraavat:
Myyjä:

Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo

Ostajat:

******************************

Kaupan kohde: Kiinteistön 734-418-3-126 määräala, jonka pinta-ala on n.
44 m2.
Kauppahinta: Kauppahinta on 726 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 ostajille heti.
3) Kiinnitykset ja panttioikeudet
Kiinteistöön ei ole vahvistettu kiinteistökiinnityksiä.
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
ostajille. Ostajat vastaavat veroista ja maksuista sekä vahingoista
omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.
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6) Kohteeseen tutustuminen
Ostajat ovat tarkastaneet määräalan, sen alueen ja rajat sekä tutustuneet
alueen maasto-olosuhteisiin. Ostajat ovat verranneet näitä seikkoja
kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajilla ei ole
huomauttamista näiden seikkojen osalta.
7) Asiakirjoihin tutustuminen
Ostajat ovat tutustuneet kiinteistön määräalaa koskeviin asiakirjoihin, joita
ovat:
1. Lainhuutotodistus
2. Rasitustodistus
3. Kiinteistörekisterinote 4. Kaavakartat ja -määräykset
8) Lohkominen
Ostajat vastaavat määräalan lohkomiskuluista.
9) Irtaimisto
Tämän kiinteistökaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää myydä * * * * * * * * * * * * * kiinteistön
734-418-3-126 määräalan, n. 44 m2, edellä mainituin ehdoin
kauppahintaan 726 euroa.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 14
Liite 15

Liitekartta, 418-3-126 m-ala
Sijaintikartta, 418-3-126 m-ala
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Kaavoituskatsaus 2019
21/10.00.00.01/2019
Kaupunkikehityslautakunta 22.01.2019 § 7

Valmistelijat: kaavasuunnittelija Virpi Elovaara, kaavoitusarkkitehti Tarja
Pennanen, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke ja kaupunkikehitysjohtaja Mika
Mannervesi, puh. 02 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 § mukaan kunnan tulee laatia vuosittain kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan vireillä olevista ja laadittavaksi tulevista kaavahankkeista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.
Kaupunkisuunnitteluosasto on valmistellut vuoden 2019 kaavoituskatsauksen käsiteltäväksi 22.1.2019 pidettävässä kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa, minkä jälkeen kaupunginhallitus hyväksyy asiakirjan.
Kaavoituskatsaus julkaistaan kokonaisuudessaan kaupungin kaavoituksen
internet-sivuilla: www.salo.fi/kaavoituskatsaus. Lisäksi kaavoituskatsaus
asetetaan saataville kaupunkisuunnitteluosastolle, kirjastoihin ja monipalvelupisteisiin paperiversiona.
Kaavoituskatsaukseen on sisällytetty kaavoitusohjelman mukaisesti uusia
kaavatöitä kaupungin strategian toteuttamisen sekä riittävän tonttitarjonnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi.
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä kuvataan kaavoitusprosessi ja se, miten kaavoitukseen voi
vaikuttaa. Kaavojen aikatauluja tarkennetaan hankekohtaisissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetaan kaavan valmisteluvaiheet, lähitulevaisuudessa tapahtuvat kuulemisajankohdat sekä vastuusuunnittelijan yhteystiedot.
Kaavoituskatsauksessa kuvataan, milloin vaaditaan kaavamuutosta, poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua. Kaavoituskatsaukseen sisältyy lisäksi arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä (MRL 7 §).
Kaavoituksen keskeisiä hankkeita vuonna 2019 ovat yleiskaavallisella tasolla Tunnin Junan edellyttämät yleiskaavamuutokset ja Hajalan kyläyleiskaava. Asemakaavoituksessa painopiste on laadullisesti hyvien uusien
asuinalueiden ja yritysalueiden luomisessa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen liittyen erityisesti Märynummella, Halikonrinteessä, Isokylässä ja Suomusjärvellä, missä myös moottoritien tarjoamat yhteydet ja asiakasvirrat tukevat rakentamista. Ydinkeskustan uudistumista ja asumista
edistetään keskustan osayleiskaavan ohjaamalla tavalla. Keskustan vetovoimaisuutta lisäävä katuympäristön kehittäminen etenee yleissuunnitelman mukaisesti. Samoin käynnistetään kt 52:n uuden linjauksen edellyttämän asemakaavan laatiminen. Erillisillä kehittämissuunnitelmilla tutkitaan
mm. rautatieaseman ja Salonrankadun välistä aluetta.
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Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta esittää liitteenä olevan kaavoituskatsauksen
2019 kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen lähetettäväksi tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 52
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kaavoituskatsauksen
2019 ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
kaavoituskatsauksen 2019 tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 16

Kaavoituskatsaus 2019
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Turun hallinto-oikeuden päätös Suomi 100 -tonttikampanjaa koskevaan kunnallisvalitukseen
2658/10.00.02.00/2017
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 53

Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen 1.2.2019 valituksiin koskien
Salon kaupunginvaltuuston päätöstä 27.11.2017 nro 76 Suomi 100
tonttikampanjaa. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaupunginvaltuusto
ei ole Suomi 100 -tonttikampanjan hyväksyessään ylittänyt sille asiassa
kuuluvaa harkintavaltaa eikä päätös ole valituksessa esitetyillä perusteilla
muutenkaan lainvastainen.
Turun hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, joka on tehtävä 30
päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään
4.3.2019.
Hallinto-oikeuden päätös on kaupunginhallituksen kokousintran
oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin, että Simo Vesa poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi, koska hän oli valituksen tekijänä.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Turun hallinto-oikeuden päätökset tuulivoimaloiden rakennusluvista tehdyistä valituksista,
Näse
308/10.03.00.09/2017
Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.01.2019 § 11

Valmistelija: kaupunginlakimies Antti Mäkelä, antti.makela@salo.fi, 044
778 2302
Tiivistelmä:
Turun hallinto-oikeus on hylännyt tai jättänyt tutkimatta Näsen kartanon
tuulivoimaloiden rakennusluvista tehdyt valitukset.
Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on 17.5.2017 §:issä 67-72
päättänyt, että Salon kaupungissa sijaitsevalle Näse-nimiselle kiinteistölle
(734-593-1-121) sijoittuvan Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan
mukaiselle tuulivoimaloiden alueille (tv-1 ja tv-2) myönnetään
rakennuslupa viidelle tuulivoimalalle.
Useat yksityiset henkilöt maanomistajina alueen läheisyydessä ovat
valittaneet päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, joka on 18.12.2018
antamillaan viidellä päätöksellä jättänyt tutkimatta tai hylännyt kaikki
valitukset.
Hallinto-oikeuden ratkaisu on perusteltu ensinnäkin alueen osoittamisella
tuulivoimatuotantoon maakuntakaavan tasolla, sekä lainvoimaisessa
yleiskaavassa (Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava).
Erityisesti tuulivoimalan rakentamiseen kohdennettu yleiskaavamääräys
voi toimia maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:ssä tarkoitetuin tavoin
tuulivoimalan rakennusluvan perusteena. Lisäksi on todettu, ettei kyseisten
lupapäätösten mukainen rakentaminen vaikuta olennaisesti valittajien
kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttöön.
Rakennuslupakäsittelyn menettelyssä ei ole todettu puutteita, eikä hanke
ole edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistämistä.
Tutkimatta jätetyiltä osin valittajilta puuttui valitusoikeus.
Hallinto-oikeuden perustelujen mukaan lautakunnan päätöstä ei ole syytä
muuttaa.
Oikeudenkäyntikulut ovat jääneet kokonaan asian osapuolten vahingoksi.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää
valitusluvan.
Oheismateriaali
Turun hallinto-oikeuden päätökset, viisi kappaletta annettu päivänä
18.12.2018 koskien Näsen kartanon tuulipuistoaluetta.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus

§ 11
§ 54

3/2019

30

16.01.2019
12.02.2019

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä Turun hallinto-oikeuden
päätökset tiedoksi.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 54
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee Turun hallinto-oikeuden päätökset tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Marjatta Halkilahden valtuustoaloite Pyörätien tekemisestä Muurlan kaupunginosaan
2278/10.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 11.06.2018 § 99

Marjatta Halkilahti teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Salossa on parin vuoden takainen valtuustossa tiedoksi annettu
kehittämisohjelma kaupungin kävely- ja pyöräteistä. Se on hieno ohjelma,
hieno selvitys siitä mitä meillä on. Ohjelman tavoitteenahan oli ja on mm.
määrittää kävelyn ja pyöräilyn edistämistä, antaa ”askelmerkkejä” Salon
kaupungille ja sen asukkaille.
Kävely- ja pyöräteitä meillä on, sen em. ohjelma kertoo, yhteensä 208
kilometriä. Salon kaupungin vastuulla on 147 kilometriä ja
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastuulla 61 kilometriä.
Salon keskustasta sitä ympäröiviin taajamiin Märyyn ja Inkereelle on
yhtenäinen pyörätie. Muihin taajamiin pääsee kävellen ja pyöräillen vain
käyttämällä keskustasta taajamaan johtavia maantieosuuksia. Autolla
liikkuva ei välttämättä edes huomaa kuinka olemattomia ja kapeita ne
mahdollisuudet (pyörä ja jalankulku) muutamissa paikoissa ovat.
Kaupungin hyvinvointiraportti 2017 annettiin valtuustossa tiedoksi
14.5.2018. Raportin kohtaan ”Lähiympäristön tila ja turvallisuus” on kirjattu
seuraava lause: ”Liikenneturvallisuuden edistäminen Salossa on jatkuva
toimenpide, jonka edistämisen tarkoituksena on parantaa kaupunkilaisten
hyvinvointia ja viihtyvyyttä. ”
Esitän pyörätien jatkamista Muurlassa jo olevalle tielle ja toivon, että
muissakin kaupunginosissa mietitään, millaisia teitä niissä asuvat asukkaat
tarvitsevat, mistä mihin reitit olisivat tarpeen turvalliseen pyöräilyyn ja
jalankulkuun.
Muurlalaisten pyörätie alkaa 110 -tieltä, se kulkee Takapellon kautta
Pyöliin ja kirkonkylän kautta kohti Kiskontietä, mutta se päättyy
Kistolanpalttaan.
Välille Kirin talo ja Kiskontie olisi tarpeen saada turvallinen ja valaistu tie
jalan kulkeville ja pyöräilijöille. Matka on n. 2 km.
Muurlan kirkolta nyt Kirin taloon saakka kulkeva pyörätie on osassa kiinni
itse maantietä (Muurlantie) ja osa kulkee niin, että välissä on
nurmikkokaitaletta. Nykytilanne näyttää olevan se, että teiden ja
pyöräteiden välissä kulkevat nurmikkokaitaleet ovat tässä kaupungissa
kuin ”ei-kenenkään-maita”. Ne ovat ison osan vuodesta epäsiistissä
kunnossa. En ole asiantuntija siihen, millainen kävely- ja pyöräilytien pitäisi
olla, mutta kehtaan ehdottaa, että Muurlassa se rakennettaisiin heti
autotien viereen kiinni. Näin ollen tien hoidosta tulisi pitkän päälle vähän
helpompaa. Ehkä huolettomampaakin.
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Marjatta Halkilahti
valtuutettu, KD sitoutumaton ”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 22.01.2019 § 16

Valmistelija: Suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm,
mikko.soderholm@salo.fi, 02 778 5200
Salon kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut on vastaanottanut Marjatta
Halkilahden valtuustoaloitteen koskien pyörätien rakentamista Muurlan
kaupunginosaan välillä Kirin talo - Kiskontie (mt 186). Edellä mainittu
osuus kuuluu Varsinais-Suomen ELY- keskuksen hallinnoimiin
tieosuuksiin, josta johtuen tehty valtuustoaloite lähetettiin edelleen
ELY-keskuksen viralliseen asiakaspalautejärjestelmään syyskuussa 2018.
Vastaus aloitteeseen tuli ELY:n toimesta 29.11. jonka sisältö mainitaan
alla:
"Kiitos yhteydenotosta! Olette esittäneet jalankulku- ja pyöräilyväylän
rakentamista Muurlaan välille Kirin talo-Kiskontie. ELY-keskus on teettänyt
v. 2018 jalankulun ja pyöräilyn tarveselvityksen, jossa on priorisoitu uudet
väylähankkeet. Esittämänne jalankulku- ja pyöräilyväylä ei sisälly
tarveselvityksen top 20 listalle, jolloin hankkeen toteuttaminen lähivuosina
ELY-keskuksen perustienpidon rahoituksella on erittäin epätodennäköistä.
ELY-keskuksella ei ole ollut viime vuosina muutoinkaan juuri lainkaan
rahoitusta jalankulku- ja pyöräilyväylien toteuttamiseen perustienpidon
rahoituksella. Mikäli kunta on halukas toteuttamaan kyseisen jalankulku
–ja pyöräilyväylän omalla rahoituksellaan, ELY-keskus on valmis
neuvottelemaan asiasta. Kunta voi tässä tapauksessa olla yhteydessä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa projektipäällikkö Timo Bäcklundiin,
timo.backlund@ely-keskus.fi.
Toteutamme tienpitoa valtakunnallisesti yhtenäisten linjausten mukaan.
Ensisijaisesti pidämme kaikki maantiet liikennöitävässä kunnossa
tienhoitotoimenpiteillä. Päivittäisten tienhoitotoimien ohella panostamme
olemassa olevien tierakenteiden kunnossapitoon mm. korjaamalla siltoja ja
päällystämällä teitä. Jäljelle jäävällä rahoituksella voidaan suunnitella ja
toteuttaa uusia parannustoimenpiteitä. Niihin käytettävissä oleva rahoitus
on vähentynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Olemme joutuneet
tinkimään myös nykyisten tierakenteiden ylläpidosta rahoitussyistä.
Esimerkiksi päällysteitä uusitaan enää lähinnä vilkkaimmin liikennöidyillä
teillä. Tässä tilanteessa uusiin investointeihin ei ole juurikaan
mahdollisuuksia.
Kun investointien toteuttamismahdollisuuksia pohditaan,
liikenneturvallisuusvaikutukset ovat merkittävin yksittäinen tekijä, minkä
pohjalta toteutettavia investointeja valitaan. Myös kestäviä
liikkumismuotoja tukevia toimenpiteitä pyritään toteuttamaan enemmän.
Monissa viime vuosina toteutetuissa investoinneissa on ollut mukana
korvamerkittyä erillisrahoitusta, työllisyysperusteista investointitukea tai
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kunnan rahoitusta.
Teemme parhaamme toimivan ja turvallisen liikenteen varmistamiseksi
eduskunnan myöntämän rahoituksen puitteissa."
Aloitteessa viitattiin myös kaupunginhallituksen § 310 hyväksymään, Salon
kaupungille vuonna 2016 laadittuun kävelyn ja pyöräilyn
kehittämisohjelmaan. Edellä mainitussa kehittämisohjelmassa kyseinen
väylä on osoitettu kiireellisyysluokkaan 2. Kiireellisyysluokkia on raportissa
1-3, jotka ovat osana kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkkoa. Vuosille
2019-2023 laaditussa investointisuunnitelmassa ei ole osoitettu erillistä
määrärahaa edellä mainitulle hankkeelle.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle että se merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 55
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkistee valmistelun mukaisen vastauksen tiedoksi ja
ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
valmistelun mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta klo 19.15 tämän
asian käsittelyn aikana.
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Tuukka Kahilan ym. valtuustoaloite Inkere-Kaivola taajamien kävely- ja pyörätieyhteydestä
2277/10.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 11.06.2018 § 97
Tuukka Kahila ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:
"Perttelin Kaivolan ja Inkereen elinvoimaiset taajamat sijaitsevat
muutaman kilometrin päässä toisistaan. Reilun kilometrin pätkältä puuttuu
kävely- ja pyörätie, joka pitää taajamia ikään kuin etäällä toisistaan. Ainoa
yhteys taajamien välillä on maantie 2403, joka on osoitettu haastavaksi ja
vaaralliseksi jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Maantieosuudella on 80km/h
nopeusrajoitus, joka yhdessä kapean tien, mäkisen maaston ja matkalle
osuvien kahden sillan kanssa tekevät kulkemisesta epämiellyttävää sekä
vaarallista ja pelottavaa.
Alueen asukkaat ovat virittäneet tästä asiasta aktiivista
kansalaiskeskustelua ja keränneet myös useamman sataa nimeä
adresseihin pyörä- ja kävelytien puolesta. Monet julkiset ja yksityiset
palvelut menevät kylien välillä ristiin. Inkereellä on muun muassa neuvola,
kirjasto, nuorisotila, urheilukenttä ja pankkikonttori. Kaivolassa esimerkiksi
monet harrastukset, jalkapallokenttä, kirkko, seurakuntatalo ja postin
toimipaikka.
Tämä kylien välinen yhteys on niin ikään ollut esillä jo 2004
kevytliikenneasiamiehen selvityksessä ja Varsinais-Suomen liiton
julkaisuissa (esimerkiksi Salon seudun liikennejärjestelmä 2020 - Kevyen
liikenteen malliseututoiminta 2003–2004). Kaivolan ja Inkereen välillä
avattaisiin samalla miellyttävä uusi reitti Kaivolasta Saloon, joka palvelee
niin vapaa-ajan tarpeita kuin työmatkalaisia. Samalla hanke tukisi siis
myös tulevaisuuden tarpeita aina Salon ydinkeskustaan saakka. Tämä
taajamien välinen yhteys siirtäisi huomattavasti painetta rakentaa kevyen
liikenteen väylää suoraan Kaivolasta Saloon Somerontien kylkeen.
Kevyen liikenteen väylä lisäisi turvallisuutta huomattavasti, nostaisi
ihmisten liikuntaintoa sekä loisi vahvempaa yhteisöllisyyttä. Uusi yhteys
palvelisi myös tulevaisuuden muuttuvien liikenne- ja kulkemisratkaisuiden
myötä. Erilaiset sähköllä toimivat pyörät, potku- ja tasapainolaudat ovat
vahvasti tätä päivää jo nyt ja samalla täten tukevat tulevaisuuden uusia
liikkumismuotoja. Kaivolan ja Inkereen välinen yhteys on myös osa Salon
2030 tavoiteverkkoa ja sen pääreittiä. Tämä yhteys olisi samalla hyvä
luonnollinen aloitus tälle verkoston parantamiselle.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Salon kaupunki käynnistää
Inkereen ja Kaivolan välisen kävely- ja pyörätieyhteyden valmistelun joko
maantien 2403 linjaa pitkin tai hyödyntäen Varsinais-Suomen liiton
selvityksistä löytyvää linjausta, joka menee suoraan Kaivolasta
Uskelanjoen yli.
Tuukka Kahila vihr.
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Mira Aaltonen
Kai Schneider
Sari Pesonen
Jonna Nyyssönen
Karoliina Vierjoki-Väätäinen
Antti Olkinuora
Heikki Tamminen
Tapio Äyräväinen
Jani Hirvimäki
Sanna Leivonen"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 22.01.2019 § 17

Valmistelija: Suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm,
mikko.soderholm@salo.fi, 02 778 5200
Salon kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut on vastaanottanut Tuukka
Kahilan ym. valtuustoaloitteen koskien Inkere-Kaivola -taajamien kävely- ja
pyörätieyhteyttä. Valtuustoaloite lähetettiin edelleen Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen viralliseen asiakaspalautejärjestelmään syyskuussa 2018,
koska Inkere-Kaivola -välinen maantieosuus kuuluu sen hallinnoimiin
tieosuuksiin. Vastaus aloitteeseen tuli ELY:n toimesta 29.11. jonka sisältö
mainitaan alla:
"Kiitos yhteydenotosta! Olette esittäneet jalankulku- ja pyöräilyväylän
suunnittelua Saloon Kaivolan ja Inkereen taajamien välille joko maantien
2403 linjaa pitkin tai hyödyntäen linjausta, joka menee suoraan Kaivolasta
Uskelanjoen yli. Toteatte myös, että tämä taajamien välinen yhteys
vähentäisi paineita rakentaa jalankulku- ja pyöräilyväylä kantatietä 52
pitkin Kaivolasta Saloon. ELY-keskus on teettänyt v. 2018 jalankulun ja
pyöräilyn tarveselvityksen, jossa on priorisoitu uudet väylähankkeet.
Esittämänne jalankulku- ja pyöräilyväylä Salossa Kaivolan ja Inkereen
välillä ei sisälly tarveselvityksen top 20 listalle, jolloin hankkeen suunnittelu
tai toteuttaminen lähivuosina ELY-keskuksen perustienpidon rahoituksella
on erittäin epätodennäköistä. ELY-keskuksella ei ole ollut viime vuosina
muutoinkaan juuri lainkaan rahoitusta jalankulku- ja pyöräilyväylien
suunnitteluun ja toteuttamiseen perustienpidon rahoituksella. Myöskään
jalankulku- ja pyöräilyväylä Kaivolasta Saloon kantatietä 52 pitkin ei sisälly
tarveselvityksen top 20 listalle.
ELY-keskus pitää sinänsä kannatettavana taajamat yhdistävän jalankulkuja pyöräilyväylän rakentamista, mutta ei ota kantaa, kumpi ehdotetuista
vaihtoehdoista olisi parempi, sillä Uskelanjoen ylittävä vaihtoehto ei sijoitu
ELY-keskuksen hallinnoimalle maantieverkolle. Maantien 2403 puuttuvan
osion rakentaminen olisi kuitenkin ELY-keskuksen näkökulmasta
tarkoituksenmukaisempi ratkaisu kuin jalankulku- ja pyöräilyväylän
rakentaminen Kaivolasta Saloon kantatietä 52 pitkin.
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Mikäli kunta on halukas suunnittelemaan ja myöhemmin toteuttamaan
Kaivolan ja Inkereen taajamat yhdistävän jalankulku –ja pyöräilyväylän
omalla rahoituksellaan ELY-keskuksen hallinnoimalle maantieverkolle,
ELY-keskus on valmis neuvottelemaan asiasta. Kunta voi tässä
tapauksessa olla yhteydessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa
projektipäällikkö Timo Bäcklundiin, timo.backlund@ely-keskus.fi.
ELY-keskus haluaa muistuttaa Liikenne- ja viestintäministeriön käynnissä
olevasta Kävellyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta. Ohjelman tavoitteena
on 30 % kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määriin vuoteen 2013
mennessä. Ohjelman yhtenä toimenpiteenä on Investointiohjelma kuntien
katuverkolla sijaitseviin kävelyn ja pyöräilyn hankkeisiin. Sen avulla
tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien ja
kuntien katuverkolla. Ensimmäinen hankehaku on parhaillaan käynnissä,
ohessa linkki Liikenneviraston tiedotteeseen kunnille:
https://www.liikennevirasto.fi/-/tiedote-kunnille-investointitukea-kavelyn-ja-p
yorailyn-olosuhteiden-parantamiseen.
ELY-keskus toteuttaa tienpitoa valtakunnallisesti yhtenäisten linjausten
mukaan. Ensisijaisesti pidämme kaikki maantiet liikennöitävässä kunnossa
tienhoitotoimenpiteillä. Päivittäisten tienhoitotoimien ohella panostamme
olemassa olevien tierakenteiden kunnossapitoon mm. korjaamalla siltoja ja
päällystämällä teitä. Jäljelle jäävällä rahoituksella voidaan suunnitella ja
toteuttaa uusia parannustoimenpiteitä. Niihin käytettävissä oleva rahoitus
on vähentynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Olemme joutuneet
tinkimään myös nykyisten tierakenteiden ylläpidosta rahoitussyistä.
Esimerkiksi päällysteitä uusitaan enää lähinnä vilkkaimmin liikennöidyillä
teillä. Tässä tilanteessa uusiin investointeihin ei ole juurikaan
mahdollisuuksia.
Kun investointien toteuttamismahdollisuuksia pohditaan,
liikenneturvallisuusvaikutukset ovat merkittävin yksittäinen tekijä, minkä
pohjalta toteutettavia investointeja valitaan. Myös kestäviä
liikkumismuotoja tukevia toimenpiteitä pyritään toteuttamaan enemmän.
Monissa viime vuosina toteutetuissa investoinneissa on ollut mukana
korvamerkittyä erillisrahoitusta, työllisyysperusteista investointitukea tai
kunnan rahoitusta.
Teemme parhaamme toimivan ja turvallisen liikenteen varmistamiseksi
eduskunnan myöntämän rahoituksen puitteissa."
Maantien 2403 varteen rakennettavan väylän lisäksi tarkasteltiin myös
toista vaihtoehtoa, joka sijoittuisi Kaivolasta Hähkänän läheisyyteen
yhdistyen jo rakennettuun jalankulku- ja pyöräilyväylään. Tarkastelussa
olevalla osuudella ei kuitenkaan ole kaavoitettua aluetta eikä Salon
kaupungin maaomistusta. Toimenpiteen toteuttaminen yhdistettynä mm.
siltayhteyden rakentamiskustannuksiin muodostuvat edellä mainituista
syistä varsin haastavaksi toteuttaa.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
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kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 56
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valmistelun mukaisen vastauksen tiedoksi ja
ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
valmistelun mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedokseen ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite työmatkaliikenteen tukemiseksi
3941/08.01.00.00/2018
Kaupunginvaltuusto 17.12.2018 § 180
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Selvitetään mahdollisuudet luoda uusi lipputuote Helsinkiin ja Turkuun
säännöllisesti suuntaaville salolaisille työmatkailijoille. Esimerkiksi Lohjan
ja Karkkilan kaupungeilla on omat lipputuotteensa työmatkaliikenteen
tukemiseksi. Lisäksi samalla tulisi neuvotella liityntälippujen hinnoittelusta
HSL:n ja TSJL:n kanssa.
Salossa 17.12.2018
Osmo Friberg (kok.)”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 22.01.2019 § 8
Valmistelija: johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola,
tanja.ahola@salo.fi, 02 778 7714
Turku-Salo-Helsinki linja-autoliikenne on markkinaehtoista eli sitä
liikennöivät liikenteenharjoittajat määrittävät itse käytössä olevat
lipputuotteet ja niiden hinnat eikä kaupunki voi tuoda liikenteeseen omia
lipputuotteitaan.
Vuonna 2007 voimaan tulleen EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan
markkinaehtoiseen liikenteeseen ei myöskään voi kohdistaa julkista tukea.
Valtakunnallisesti tilanne liikennepalvelujen ja lipputuotteiden osalta on
tällä hetkellä vakiintumaton, sillä tuettuja lipputuotteita on osittain vielä
käytössä vuonna 2009 voimaan astuneen joukkoliikennelain
siirtymäkauden liikennöintisopimuksissa. Siirtymäajan liikennesopimusten
loppuessa viimeistään vuoden 2019 aikana on niistä luovuttava. Esim.
Karkkilan työmatkalippu on päättynyt 31.12.2018. Salossa siirtymäajan
sopimukset ovat jo kaikki päättyneet ja kaupunkisuunnittelulautakunnan
päätöksellä 8.11.2016 § 182 on lippujen tukemisesta luovuttu.
Työsuhdematkaliput ovat lähtökohtaisesti työnantajien työntekijöilleen
tarjoamia luontoisetuja, jotka huomioidaan työntekijän verotettavissa
tuloissa. Niin ikään työmatkakustannukset ovat verovähennyskelpoisia,
minkä voidaan myös katsoa tukevan kuntalaisia tasapuolisemmin kuin
yksittäiset tiettyihin matkustustapoihin ja -suuntiin sidotut julkiset tuet.
HSL:llä ja Fölillä on jo ulkopaikkakuntalaisille omat kausilipputuoteet,
joiden kustannukset työmatkalaiset saavat vähentää verotuksessa. Sen
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sijaan, että Salo alkaisi tukea yksittäisten työmatkalaisten matkustusta,
pitää liikennepalvelut hyödyllisenä ja tärkeänä jatkaa jo parhaillaan
tehtävää lippu- ja matkustusjärjestelmäyhteistyötä. Sekä
pääkaupunkiseudun HSL että Turun seudun Föli ovat osakkaina samassa
lippu- ja maksujärjestelmäyhtiö LMJ Oy:ssä kuin Salo. Salossa järjestelmä
tulee käyttöön kesäliikenteen alkaessa 3.6.2019. Tällä hetkellä Helsingissä
ja Turussa LMJ:n järjestelmästä on käytössä reittiopas ja kummallakin
alueella ovat omat lippujärjestelmänsä, mutta esim. tulevaisuuden
maksutapojen ja lippujen yhteensopivuuden kehitystyötä tehdään kaikkien
osakkaiden kesken. Toteutuessaan tällainen matkalippujen
yhteensopivuus osaltaan helpottaa työmatkalaisten lisäksi kaikkia
salolaisia, jotka matkustavat muiden Waltti-alueiden liikenteessä.
Mietittäessä aloitteen keskiössä olevaa työmatkaliikkumisen tukemista on
tärkeää pitää mielessä kuntalaisten yhdenvertaisuus. Rahallista
tukijärjestelmää luotaessa joudutaan aina valinnan eteen: millä
perusteella, minkä maantieteellisen suunnan tai millä matkustustavalla
tehtävää työmatkustusta tuetaan. Tasa-arvoista ja kokonaistaloudellista
yhteisten varojen käyttöä on se, että budjettiin varatuilla määrärahoilla
kehitetään Salon joukkoliikennejärjestelmää kokonaisuudessaan niin, että
entistä useampi kuntalainen voi käyttää kaupungin kustantamia
liikennepalveluja niin työ-, opiskelu- kuin asiointimatkoillaan.
Taloudellisen näkökulman saamiseksi on hyödyllistä tarkastella tilannetta
runsaan kahden vuoden taakse. Tuolloin Salon kaupunki tuki
työmatkaliikennettä Turun suuntaan siirtymäajan liikenteeseen tarkoitetulla
Salo-Turku-Salo -työmatkalipulla. Lippuja tuettiin vuonna 2016 runsaalla
190 000 eurolla ja kuukausittaisia kortin käyttäjiä oli noin 140 henkilöä.
Tuesta luopumisen jälkeen kesällä 2017 määrärahoilla hankittiin kahden
vuoden tauon jälkeen kesäliikennettä, joka maksoi kaupungille vajaat
135 000 euroa ja palveli keskustan asukkaiden lisäksi kaikkien entisten
kuntakeskustaajamien asukkaita sekä reittien varrella asuvia salolaisia.
Vuoden 2019 aikana Salossa siirrytään kokonaisuudessaan kaupungin
organisoimaan ja kustantamaan linja-autoliikenteeseen. Määrärahat ovat
tiukat ja ensimmäisessä vaiheessa voidaan kilpailuttaa vain arkiliikennettä.
Jos halutaan lisäresursseilla monipuolistaa kuntalaisten (myös
työmatkalaisten) liikennepalveluita vastaamaan nykyistä paremmin
nykypäivän tarpeita, tukien sijaan olisi tarkoituksenmukaisempaa hankkia
kutsuliikennettä iltoihin ja viikonloppuihin.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta päättää, että aloite ei anna aihetta
toimenpiteisiin.
Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle, että se merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
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Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 57
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valmistellun vastauksen tiedoksi ja ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen
valmistellun vastauksen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Jaana Haapasalon ym. valtuustoaloite uimahallin aukioloaikojen laajentamisesta kesäaikana
2275/12.04.01/2018
Kaupunginvaltuusto 11.06.2018 § 94
Jaana Haapasalo ym. valtuutetut tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:
”Salon uimahalli sulkeutuu viikonlopuiksi jo 26.5. ja on viikonloput
suljettuna 19.8. saakka. Lisäksi uimahalli on kokonaan suljettuna
22.6.–29.7. lomien ja vuosihuollon takia. Uimahallin sulkeminen
viikonlopuiksi jo toukokuussa ja sulkuajan jatkuminen yli elokuun puolivälin
merkitsee sitä, että monien vesiliikuntakuntoutusta tarvitsevien ikäihmisten
kuntoutus kärsii kesällä. Samoin muilla paikkakunnilla työssä käyvät
kuntouimarit, jotka pääsevät halliin vain viikonloppuisin, eivät voi kesällä
jatkaa harrastustaan. Monille viikonloppu on juuri parasta kuntoiluaikaa.
Kaikilla ei ole mahdollisuutta hakeutua kesäisin uimarannoille puuttuvien
kulkuyhteyksien tai muiden esteiden takia. Esimerkiksi keskustassa asuva
autoton henkilö ei helposti pääse kulkemaan järven tai meren rannalle.
Etäisyydet ovat pitkiä ja julkisen liikenteen yhteydet huonoja.
Luonnonvesissä uiminen on myös säiden armoilla, kun taas uimahallissa
voi liikkua säässä kuin säässä. Salossa ei valitettavasti ole maauimalaa.
Salon kaupungin Facebook-sivulla uimahallin sulkemista viikonloppuisin jo
toukokuussa on perusteltu 24.5. seuraavasti: ”Vuodesta 2012 asti
vapaa-aikapalveluja on koskenut rekrytointikielto ja vuosilomien,
Lehmijärven valvonnan (uimahallin uinninvalvojat hoitavat) ja uimahallin
vuosikorjausten ja -huoltojen vuoksi uimahalli on suljettu niin kuin on
päätetty. T. Terhi liikuntatoimistosta”.
On hämmästyttävää, jos varoja ei löydy lisähenkilöstön palkkaamiseen
kunto- ja terveysliikunnan tukemiseksi, vaikka samaan aikaan kilpa- ja
huippu-urheiluun on sijoitettu paljonkin rahaa. Esimerkiksi
huippujoukkueille on annettu rahallista tukea avokätisesti.
Kunto- ja terveysliikunta on kuitenkin monin verroin tärkeämpi
sijoituskohde kuin kilpa- ja huippu-urheilu, koska kuntalaisten
liikuntamahdollisuuksia lisäämällä syntyy säästöjä terveysmenoissa ja
hyvinvointi kasvaa. Vesiliikunta uimahallissa on mainio liikuntamuoto muun
muassa tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja ylipainosta kärsiville. Vesiliikunta
sopii lähes kaikille ikään, kokoon ja terveydentilaan katsomatta.
Esitänkin, että uimahallin viikonloppusuluista luovutaan kokonaan ja että
kesän sulkuaikaa lyhennetään korkeintaan kahdeksi viikoksi. Tämä
helpottaisi ikäihmisten ja muiden asukkaiden kuntoliikunnan
mahdollisuuksia kesällä.
Salossa 27. toukokuuta 2018
Jaana Haapasalo
Kaupunginvaltuutettu
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Johanna Riski
Marjaana Mänkäri
Sari Pesonen
Sanna Leivonen"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Vapaa-ajan lautakunta 31.01.2019 § 14

Valmistelija: vapaa-aikapalvelujen johtaja Hilpi Tanska,
hilpi.tanska@salo.fi, p. 02-778 4700, liikuntapaikkamestari Reino
Laaksonen, reino.laaksonen@salo.fi, p. 02-778 4703
Uimahalli on viime vuodet ollut suljettuna kesäviikonloppuisin toukokuun
lopulta elokuun puoleen väliin ja lisäksi kokonaan suljettuna juhannuksesta
viisi viikkoa eteenpäin vuosilomien ja vuosihuoltojen vuoksi. 1-2 viikon ajan
juhannuksen jälkeen uimahallissa on kuitenkin järjestetty kesäuimakouluja
ja uimaseuran kilpauimarit ovat voineet harjoitella hallissa kilpailuihin
valmistautuessaan. Pääsääntöisesti halli on viime vuosina ollut kaikelta
toiminnalta suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuun alkupuolelta
heinäkuun lopulle.
Uimahallin kävijämäärä pienenee selvästi jo toukokuun viikonloppuina ja
kesäkuussa. Myös elokuun alku, kun halli avataan kesätauon jälkeen, on
uimahallissa varsin hiljaista aikaa. Kesäaikaan asiakkaita on noin 500
päivässä, kun talviaikaan asiakkaita on päivittäin lähes 1000.
Uimahallissa työskentelee normaaliaukioloaikojen aikana 11
liikuntapalvelujen työntekijää ja 5 laitoshuoltajaa. Työntekijöistä suurella
osalla on 38 päivää vuosilomaa eli lähes 8 viikkoa vuodessa. Heti keväällä
koulujen päättyessä avataan Lehmijärven uimaranta sauna (avoinna
ma-su) ja uinninvalvojat työskentelevät molemmissa paikoissa, minkä
lisäksi tarvitaan ylimääräistä työvoimaa uimahallin viikonloppujen sulusta
huolimatta.
Liikuntapalvelujen toimintatietokortissa osana 2019 talousarviota on
hyväksytty uimahallin osalta seuraavat tunnusluvut: aukiolotunteja 3722
vuodessa, kävijämäärä 210 500, menot 1715 949 e, tulot 506 543 e,
menot per aukiolotunti 461 e ja menot per asiakas 8,15 e (nettomeno 5,75
e / asiakas).
Aloitteessa ehdotetaan viikonloppusuluista luopumista ja kesän sulkuajan
lyhentämistä 2 viikoksi. Tästä tulisi lisää aukiolotunteja 330, joiden
aiheuttama lisäkustannus olisi laskennallisesti 461 x 330 = 152 130 e.
Viikonloppuina aukioloa tulisi suhteessa enemmän (yhteensä 9
viikonloppua lisää), jolloin sunnuntaipäivien osalta voidaan laskea vielä
joidenkin tuhansien eurojen lisäkustannus.
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Kesäajan pienempään kävijämäärään suhteutettuna lisäkustannus
keskimääräiseen kävijämäärään verrattuna olisi noin 5 e / kävijä ja 800 e /
aukiolopäivä eli noin 35 000 e. Tämä sisältyy edellä mainittuun 152
tuhanteen, mutta hiljaisempana aukioloaikana jokainen kävijä on kuluihin
verrattaessa kalliimpi. Tulokertymäkin toki kasvaisi, mutta koska esim.
ikääntyneistä hyvin suuri osa käyttää uimahallia nykyisellään varsin
edullisella eläkeläisten vuosikortilla, ei esim. näistä saataisi lainkaan lisää
tuloja. Arvioitu tulojen lisäys olisi n. 30 000-35 000 e luokkaa.
Vakinaiselle henkilökunnalle tulee myöntää virkaehtosopimuksen mukaan
vuosilomat kesäkaudella, joten aukiolojen laajentaminen vaatisi
lisähenkilökunnan palkkaamista ja kouluttamista sekä perehdyttämistä.
Työtä pitäisi tehdä osin päällekkäin, mikä lisää myös kustannuksia.
Kaikkiaan voidaan ajatella että ehdotuksen toteuttaminen aiheuttaisi
liikuntapalveluille vähintään n. 130 000 e nettokustannukset vuositasolla.
Suurin osa rahoista käytettäisiin sijaishenkilökunnan palkkoihin, mutta
myös mm. lämpimän veden käyttö ja erilaisten puhdistusaineiden,
kemikaalien, wc paperien yms. käyttö lisääntyisi.
Salon Uimarit on 31.7.2018 saapuneella lausunnollaan tukenut tehtyä
valtuustoaloitetta kesäviikonloppujen avoinna pitämisen osalta ja enintään
heinäkuun mittaisen kesäsulun osalta. Lausunto on esityslistan
oheismateriaalina. Lausunnossa todetaan, että kansalaisten hyvällä
uimataidolla voidaan vähentää hukkumiskuolemia ja että uimahallin
kesäajan viikonloppusulku rajoittaa merkittävästi koululaisten ja työikäisten
uintimahdollisuuksia. Koululaisten 10 viikon kesälomasta uimahalli on
kuitenkin ollut avoinna 5 päivänä viikossa vähintään viiden viikon ajan.
Lisäksi liikuntapalvelut ylläpitää kuutta saunallista uimarantaa eri puolilla
kaupunkia, jotka ovat avoinna koko koulujen kesäloman ajan.
Sekä aloitteessa että uimaseuran lausunnossa otetaan kantaa myös
vedessä tapahtuvan kuntoutuksen keskeytymiseen kesäaikana.
Kuntoutusta tehdään usein fysioterapeuttien avulla eikä uimahalli ole
fysioterapeuteilta saanut palautetta, että kesäsulku aiheuttaisi
kuntoutukseen haittaa. Uimahallin sulkuaika heinäkuussa on yleisesti
kesälomakautta koko valtakunnassa. Seuran lausunnossa todetaan myös,
että erityisryhmille uimarannoilla uiminen ei ole mahdollista. Tämä pitänee
paikkansa, jos vesi on kovin kylmää, mutta Salossa Kokkilan uimaranta on
nykyään esteetön niin saunojen kuin veteen pääsynkin osalta.
Uimaseuran lausunnossa otetaan kantaa myös kilpailujen
valmistautumisen osalta. Uimahalli ei ole aikaisemmin saanut kritiikkiä
uimaseuralta siitä, etteikö kilpailuihin valmistautuminen olisi ollut
uimahallissa pääsääntöisesti mahdollista, koska pienen ryhmän osalta on
voitu tehdä poikkeusjärjestelyjä, vaikka halli on ollut suljettuna ja voidaan
jatkossakin tehdä. Tehtyihin järjestelyihin on kilpauimareiden osalta oltu
valmentajien suunnalta tyytyväisiä. Kesällä 2019 uinnin eri-ikäisten
suomenmestaruuskilpailut pidetään seuraavasti: Rollot 7.-9.6,
Ikäkausimestaruuskilpailut 14.-16.6, yleisen sarjan SM-kisat 27-30.6.
Merkittävin syy sille, miksei uimahallin kesäsulku voi olla kahden viikon
mittainen ovat uimahallissa sulkuajan aikana tehtävät vuosihuollot,
perussiivoukset ja erilaiset kunnostustyöt, joita ei voida tehdä hallin

Salon kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Vapaa-ajan lautakunta
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
§ 94
§ 14
§ 58

3/2019

44

11.06.2018
31.01.2019
12.02.2019

aukioloaikoina ja joita ei ehditä tehdä kahdessa viikossa. Altaiden vesi on
myös aika ajoin tyhjennettävä, vaikka kaikkia altaita ei vuosittain
tyhjennetä.
Uimahallissa tehtiin kesällä 2018 kesäsulun aikana mm. seuraavia
kunnostustöitä:
Altaat pestiin kunnolla ja vesi poistettiin terapia-altaasta, viihdealtaasta ja
lastenaltaasta. Altaiden täyttö ja vesien saaminen uintikuntoon ei käy
hetkessä, koska vettä ei voi vain laskea altaisiin, vaan täyttö pitää tehdä
rauhassa, ettei laattoja halkeile. Lisäksi veden lämpötila, klooripitoisuus ja
pH-arvo pitää saada oikeanlaisiksi.
Silikonisaumat ovat uimahallissa kovalla koetuksella ja niitä pitää paikata
vuosittain. Myös laattoja pitää vaihtaa. Useita laitteita pitää myös vuosittain
huoltaa, kuten esim. vedenkierrosta vastaavat pumput. Kesällä 2018
uusittiin myös yksi ilmastointikone. Myös kloorinsyöttöputkisto jouduttiin
uusimaan kokonaan, koska putket olivat menneet osin tukkoon.
Saunoissa kiukaiden vastukset vaihdetaan ja kivet käydään läpi joka kesä.
Huonot kivet otetaan pois ja laitetaan uusia tilalle. Pukuhuoneissa
voidellaan muun muassa pukukoppien lukot. Kesällä uimahallin kattoon
talven aikana tullut reikä korjattiin ja katosta vaihdettiin kastuneita villoja
lastenaltaan yläpuolelta, minkä takia allas joudutaan tyhjentämään.
Uimahallin liukumäen kaiteet irrotettiin hiekkapuhallusta ja maalausta
varten ja osa altaiden valaisimista vaihdettiin ledeiksi. Valaisimet ovat yli
kymmenen vuotta vanhoja ja osin huonossa kunnossa. Uimahalliin
rakennettiin menneenä kesänä myös uusi säilytyskaappi, jossa on
tarkoitus pitää muun muassa uimakouluissa tarvittavia välineitä sekä
pohjaimuria. Yksi laitosmies työskentelee hallissa koko kesän ajan.
Uimahallin esimies on selvittänyt muiden kaupunkien uimahallien
kesäsulkuja kesän 2018 osalta ja monissa kaupungeissa sulut ovat paljon
pidempiäkin kuin Salossa.
Kesäsulut 2018:
Someron uimahalli 9.7.-12.8, 5 viikkoa
Ulpukka, Raisio 30.6.-5.8, 5 viikkoa
Meri-Porin uimahalli, 22.6-31.8, 10 viikkoa
Porin keskustan uimahalli 28.5-19.8, 12 viikkoa
Vesihelmi, Forssa 28.7.-19.8, 3 viikkoa
Uudenkaupungin uimahalli 21.6.-19.8, 8 viikkoa
Nokian uimahalli 16.6.-12.8, 8 viikkoa
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Apulaiskaupunginjohtaja:
Vapaa-ajan lautakunta päättää, että tehty valtuustoaloite ei anna aihetta
muuttaa uimahallin kesäaukioloja, koska muutokseen ei ole määrärahoja
ja koska muutos ei ole toiminnallisesti esim. kahden viikon sulun osalta
mahdollinen.
Vapaa-ajan lautakunta toimittaa valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että
aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 58

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Johanna Riski ehdotti, että pöytäkirjaan merkitään toivomuksena, että kun
uusia julkisen liikenteen reittejä suunnitellaan, otetaan huomioon, että
julkisella liikenteellä pääsee uimarannoille, esimerkiksi Kokkilan
uimarannalle.
Johanna Riskin ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Selvitys kotihoidon varahenkilöstöstä
3824/05.23/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.01.2019 § 10
Valmistelija: vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,
salla.lindegren@salo.fi, p. (02) 772 6557 ja vs. vanhuspalveluiden
asiantuntija Marjo Vähäkangas, marjo.vahakangas@salo.fi, p. (02) 772
6081.
Kaupunginhallitus päätti 23.4.2018 § 176 perustaa 20 lähihoitajan
toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta kotihoidon resurssipoolin
rakentamista varten 1.5.2018 alkaen. Hoitajien palkkaamisen kulut
katetaan kotihoidon sijaismäärärahoista. Samalla kaupunginhallitus päätti
myöntää lähihoitajien työsopimussuhteisten vakanssien täyttöluvan.
Kaupunginhallitus päätti lisäksi yksimielisesti, että syksyllä tarkastellaan
resurssitarvetta ja tehdään selvitys resurssipoolin tilanteesta.
Kotihoidon aluepäälliköt julistivat toukokuussa 2018 auki ensimmäiset 10
lähihoitajan tehtävää kotihoidon resurssipooliin. Tehtävien täyttö sijoitettiin
kesälomakauden jälkeen 27.8.2018 alkaen, jotta rekrytoinnit eivät
vaikeuttaneet muiden sote-yksiköiden sijaistilannetta. Kelpoisia hakijoita
ensimmäisessä haussa oli yhteensä 40. Resurssipooli nimettiin
vanhuspalveluissa varahenkilöstöksi. Varahenkilöstöä johdetaan
keskitetysti.
Varahenkilöstön tavoitteiksi asetettiin välittömän asiakastyön turvaaminen,
kotihoidon resurssien käytön tehostaminen koko kotihoidon näkökulmasta,
lyhytaikaisten sijaisuuksien vähentäminen, tiiminvastaavien rekrytointiin
käytetyn työajan tasaaminen eri tiiminvastaavien välillä sekä henkilöstön
vuoronvaihtojen ja tuplavuorojen minimointi.
Varahenkilöstöä on käytetty lyhytaikaisiin sairausloman sijaisuuksiin (1-5
päivää). Hoitajat työskentelevät kotihoidon työaikojen mukaisesti aamu- ja
iltavuoroissa viikon jokaisena päivänä. Hoitajien ilta- ja viikonlopputarvetta
seurataan säännöllisesti ja työvuorot suunnitellaan etukäteen niin, että
työvuorot sijoittuvat tilastoihin perustuen todelliseen tarpeeseen.
Salon kaupungin verotulojen alenemasta johtuen 10 lähihoitajan
palkkaaminen siirrettiin alkuvuoteen 2019. Tehtävät julistettiin auki
lokakuussa. Kelpoisia hakijoita oli 30. Tehtävät täytetään 7.1.2019 alkaen.
Tiimien kokemukset varahenkilöstöstä ovat olleet positiivisia. Välitön
asiakastyö on pystytty turvaamaan, kotihoidon henkilöstön liikkuminen on
keskitetty varahoitajille, lyhytaikaisten sijaisten palkkaaminen on
vähentynyt, rekrytointiin on kulunut vähemmän aikaa ja hälytysrahat sekä
tuplavuorot ovat minimoituneet. Uusien hoitajien varausohjeet on sovittu ja
talousvertailua pystytään tekemään vuoden 2019 aikana.
Apulaiskaupunginjohtaja:
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Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se
merkitsee selvityksen tiedoksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 59

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite uusien tilojen hankkimiseksi Elmeri-Isohärjänmäen
tilapäishoitoyksikölle
3799/05.04.00/2018
Kaupunginvaltuusto 03.12.2018 § 161

Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
Valtuustoaloite Elmeri-Isohärjänmäen tilapäishoitoyksikön uusien toimivien
tilojen hankkimiseksi. Kehitysvammaisten päivähoito yksikkö toimii tällä
hetkellä osittain puutteellisissa tiloissa, tiloissa jotka aikoinaan suunniteltiin
asunnoiksi Nokian huippuvuosina. Tilat ovat sokkeloiset ja liikkuminen
rullatuoleilla sekä apuvälineillä on haastavaa, tiloissa tulisikin vähintäänkin
suorittaa saneerausta niin, että kulkeminen sisätiloissa olisi merkittävästi
helpompaa. Aloitteessa tulisi selvittää uusien tilojen kustannukset sekä
selvittää nykyisten tilojen saneeraus kustannukset.
Osmo Friberg kok
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.01.2019 § 18

Valmistelija: sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen,
eeva.purhonen@salo.fi, 044 778 3000
Isohärjänmäen asuntolat otettiin kehitysvammahuollon käyttöön vuonna
2011 tiedostaen, että rakennukset ovat kevytrakenteisia ja että niitä ei ole
rakennettu alun perin ryhmäkotikäyttöön. Odotettavissa oli, että
rakennukset tulevat elinkaarensa päähän normaalirakennusta nopeammin.
Tilat on saneerattu esteettömiksi, mutta ongelmaksi on noussut Elmerin
kohdalla mm. wc- tilojen vähäisyys ja niiden yhteiskäyttö. Nykypäivän
vaatimuksena ryhmäkotiasumiselle on, että jokaisella asukkaalla on oma
wc-kylpyhuonetila. Ongelmana on myös talon rakenne, joka ei palvele
moninaisen asiakaskunnan yhtäaikaista hoitoa. Kodinhoidolliset tilat eivät
ole mitoitettu ”laitoskäytölle”. Haittailmoituksia on tullut myös sisäilman
vuoksi. Tilojen epäkäytännöllisyys koskee myös Isohärjänmäen kahta
muuta asumisyksikköä eli Rakuunaa ja Artturia, joskin Artturissa on
asukkailla oma wc.
Tilapäishoitoyksikkö Elmeri on profiloitunut tällä hetkellä pääosin alle
16-vuotiaiden hoitoon. Jatkossa on pohdittava tilapäishoitoyksikkö Elmerin
profiloitumista vastaamaan tietynlaisten asiakkaiden hoidon tarpeisiin ja
etsittävä lisää vaihtoehtoja tilapäishoidon järjestämiseksi. Aikuisille ja myös
osalle lapsista vaihtoehtoisia hoidon järjestämistapoja voivat olla
perhehoito tai palvelusetelin käyttöönotto. Tilapäishoidon järjestäminen
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liittyy koko kehitysvammapalveluiden tuottamiseen ja myös
omaishoidontuen vapaiden järjestämiseen.
12.12.2018 sosiaali- ja terveyslautakunnassa hyväksytyssä
Kehitysvammahuollon suunnitelmassa on todettu asumispalveluiden osalta
”Salon kehitysvammahuollon omissa ryhmäkodeissa asuu tällä hetkellä 93
asukasta ja tukiasumisen palveluja käyttää noin 50 asiakasta. Asukkaiden
vaihtuvuus on maltillista. Uusia ja vaihtuvia asumisen tarpeita syntyy
nopeammalla tahdilla kuin nykyisistä yksiköistä vapautuu paikkoja.
Asiakastarpeiden ja tulevien muutosten takia tulee linjata asumispalvelujen
järjestämistapa Salon kaupungissa. Asumispalveluita järjestämistä
voidaan jatkaa omana tuotantona, jolloin se vaatii riittävän suuren volyymin
säilyttämistä tai toiminnan laajentamista. Toisaalta asumispalveluita
voidaan hankkia entistä enemmän ostopalveluina yrityksiltä, yhdistyksiltä
tai muilta toimijoilta. Muutokset asumispalveluissa vaikuttavat asiakkaisiin,
henkilökuntaan ja kehitysvammahuollon palvelurakenteeseen.
Asumispalvelujen linjaukset on tarkoitus valmistella sosiaali- ja
terveyslautakunnan päätettäväksi kevään 2019 aikana, jotta
kehitysvammaiset saavat laadukkaita palveluita tulevaisuudessakin.”
Sosiaali- ja terveyslautakuntaan valmistellaan kevään aikana esitys siitä,
millä tavoin kehitysvammahuollon palveluita tuotetaan jatkossa.
Peruskysymys on, jatketaanko kehitysvammapalveluiden tuottamista
edelleen omana tuotantona vai ostetaanko palveluita nykyistä enemmän
yksityisiltä toimijoilta. Tehdyn linjauksen jälkeen suunnitellaan myös
Elmerin sijoittumista palveluverkkoon ja päätetään mahdollisten uusien
tilojen hankkimisen aikataulusta.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle valmistelun mukaisen vastauksen Osmo Fribergin
valtuustoaloitteeseen ja ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun
käsitellyksi.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 60

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
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Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttoman kouluruuan tarjoamiseksi kesäkuussa
perusopetuksen oppilaille Salossa
2281/00.01.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 11.06.2018 § 100
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite maksuttoman kouluruuan tarjoamiseksi kesäkuussa
perusopetuksen oppilaille Salossa.
Aloitteessa tulee selvittää ruokailun mahdollisuus ja kustannukset.
Myönteisen perhepolitiikan tukemiseksi ja positiivisen imagon
kasvattamiseksi ruokailun mahdollisuutta tulisi selvittää.
Salossa 11.6.2018
Osmo Friberg"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Opetuslautakunta 29.01.2019 § 7
Valmistelijat: lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä,
pia.setala@salo.fi, 044 7784001 ja ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö
Anu Sorvari-Happonen, 044 7785900
Suomessa on tarjottu maksuton ateria kaikille oppivelvollisuuskoulujen
oppilaille jo vuodesta 1948 lähtien. Ruokailu on olennainen osa lapsen
hyvinvointia ja kasvua. Kouluruokailussa lapsille opetetaan terveyttä,
ruokailutapoja sekä suomalaista ruokakulttuuria. Kouluruokailun
järjestämisessä tulee ottaa huomioon terveys-, ravitsemus- ja
tapakasvatuksen tavoitteet.
Kouluruokailun järjestämisestä säädetään perusopetuslaissa 628/1998 31
§. Perusopetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä
tarkoituksenmukaisesti järjestetty täysipainoinen ateria. Salossa
kouluruokailun järjestämisestä vastaa kaupungin ravitsemis- ja
puhtaanapitopalveluyksikkö. Kouluaterian hinta ala-koulussa (1-6 lk) on
3,10 € ja yläasteella 3,60 €. Koulun keittiöhenkilökunta huolehtii
kouluruuan esille laitosta koulussa. Kesäkuussa koulun keittiöhenkilökunta
suorittaa perussiivouksen keittiöissä ja ruokasaleissa sekä osallistuu
koulujen vaativiin perussiivouksiin puhtaanapidon kanssa.
Keittiöhenkilökunta myös sijaistaa kesäkuussa päivystävissä
päiväkodeissa ja kokopäivähoitolaitosten keittiöissä. Nykyiset
henkilöstöresurssit eivät siten riitä maksuttoman kouluruuan tarjoamiseksi
kesällä.
Mikäli koululaisille järjestettäisiin mahdollisuus maksuttomaan

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
Opetuslautakunta
Kaupunginhallitus

§ 100
§7
§ 61

3/2019

52

11.06.2018
29.01.2019
12.02.2019

kouluateriaan kesäkuussa, tulisi huomioon ottaa myös valvonta- ja
vastuukysymykset ruokailun aikana. Lisäksi maksuttoman kouluruokailuun
osallistuvien määrän arviointi ja siitä seuraavan tähderuuan kustannukset
ovat vaikeasti ennakoitavissa. Salon kaupungin kouluverkko on laaja ja
etäisyydet kouluihin pitkiä, joten yhdenvertaisuuden toteutuminen olisi
haasteellista, koska kouluruokaa ei pystyttäisi tarjoamaan kaikissa
yksiköissä.
Kulujen osalta voitaneen todeta, että opetuspuolen talousarviossa on
varauduttu vain perusopetuslain mukaisen kouluruuan järjestämiseen.
Salossa on 20.9.2018 tilastointipäivän mukaan perusopetuksessa 5 353
oppilasta. Mikäli maksutonta kouluruokailua kokeiltaisiin esim. kesäkuun
ajan esim. suuremmissa kouluissa ja ruokailuun osallistuisi esim. 500
alakoulun oppilasta, olisivat pelkät ateriakustannukset n. 31 000 €.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta päättää, että maksutonta kouluruokaa ei tarjota
oppilaille kesäkuussa. Lisäksi opetuslautakunta toimittaa
valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle
ja kaupunginvaltuustolle sekä ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun
käsitellyksi.
Päätös:
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 61
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Osmo Fribergin valtuustoaloite energiajuomien nauttimisen rajoittamiseksi koulupäivän
aikana
3518/00.01.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 05.11.2018 § 151
Osmo Friberg teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Aloitteen valmistelussa tulee selvittää ne keinot ja käytännöt, jolla
energiajuomien nauttiminen koulupäivän aikana olisi kiellettävissä
kokonaan oppilaiden joukossa.
Salossa 05.11.2018
Osmo Friberg”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Opetuslautakunta 29.01.2019 § 8
Valmistelija: opetuspäällikko Inkeri Lahti, inkeri.lahti@salo.fi,
p. 02 778 4688
Aloitteessa pyydettiin selvittämään keinot ja käytännöt, joilla
energiajuomien nauttiminen voidaan kieltää koulupäivän aikana kokonaan
oppilaiden joukossa.
Rehtorien näkemyksen mukaan energiajuomien käyttöä on kouluissa
jonkin verran, mutta siihen liittyen ei ole ollut erityisiä haasteita koulun
arjessa. Yksittäisissä kouluissa energiajuomien käyttö on jo kielletty
koulujen järjestyssäännöissä. Rehtorit puoltavat energiajuomien käytön
kieltämistä kokonaan koulupäivän aikana ja asian lisäämistä koulujen
järjestyssääntöihin lukuvuoden 2019-2020 alusta.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta päättää, että energiajuomien käyttö kielletään
perusopetuksen kouluissa koulupäivän aikana. Asia lisätään koulujen
järjestyssääntöihin lukuvuoden 2019-2020 alusta.
Lisäksi opetuslautakunta toimittaa valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle sekä
ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 62
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite koodauksen ja
ohjelmisto-osaamisen erikoisluokan perustamisesta Salon perusopetukseen
3796/12.00.02/2018
Kaupunginvaltuusto 03.12.2018 § 160

Saija Karnisto-Toivonen teki SDP:n valtuustoryhmän ym. puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Suomen tulevaisuuden menestys on koodaajien ja ohjelmisto-osaajien
käsissä. Siksi on hälyttävää, että Suomessa on kasvava koodaripula.
Yksin Suomen ohjelmistoalalla osaavien koodaajien vaje kasvaa tuhansilla
joka vuosi. Nyt välitön koodaajatarve on 7?000–9?000 osaajaa.
Toisaalta potentiaali on valtava. Tulevaisuuden googlet ja spotifyt,
maailmaa muuttavat innovaatiot ja menestystarinat voivat syntyä
Suomeen, jos vain osaamme luoda niille edellytykset: tarvittavan
osaamisen. Globaali kilpailu digitalisaation tarjoamasta kasvusta on kova.
Suomen on onnistuttava paitsi houkuttelemaan osaajia Suomen
ulkopuolelta myös luomaan omaa uutta, uniikkia osaamista.”
Näin kirjoittavat mm. Ilkka Paananen, Risto Siilasmaa ja Timo Ritakallio
18.10.2018 Helsingin sanomissa julkaistussa kirjoituksessaan.
Salo haluaa profiloitua korkean digiosaamisen ja tulevaisuuden
kaupunkina. Olemme saamassa kansanvälisiä korkeakouluopiskelijoita,
panostamme korkeakouluyhteistyöhön ja kehitämme toisen asteen
koulutuksia. Halikon lukio tekee aktiivista yliopistoyhteistyötä jne. Salolla
on jo monia keinoja vastata osaltaan yritysjohtajien esittämään huoleen.
Koulua voisi luoda yhä yhtenäisemmäksi elämänmittaiseksi
osaamispoluksi, jossa tulevat ammattilaiset saisivat jo perusopetuksessa
mahdollisuuden opiskella koodausta ja ohjelmisto-osaamista. Meillä on
kielipainotteisuutta ja musiikkiluokat, joiden rinnalle mahtuisi aivan
mainiosti vielä yksi erikoisluokka.
Koodaus- ja ohjelmisto-osaamisen koulutusta tulee Salossa kehittää
yhteistyössä yritysten kanssa, heitä myös opetuksen sisältöjä pohtiessa
kuullen.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Salon kaupunki ryhtyy valmistelemaan
koodaus- ja ohjelmistokehityksen erikoisluokkaa, joka alkaisi alakoulun
kolmannelta luokalta ja koulupolku ulottuisi myös yläkouluun. Valmistelun
tulisi mahdollistaa ensimmäisten opiskelijoiden aloittaminen vuoden 2020
elokuussa.
Salossa 3.12.2018
SDP:n valtuustoryhmä
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Saija Karnisto-Toivonen
Leena Ahonen-Ojala
Jarkko Anttila
Saku Nikkanen
Jonna Nyyssönen
Marja Ruokonen
Simo Vesa
Katja Taimela
Timo Tammi
Mikko Lundén
Piia Keto-Oja
Simo Paassilta
Hannu Eeva
Pekka Kymäläinen
Satu Parttimaa
Pia Hellström
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Opetuslautakunta 29.01.2019 § 10
Valmistelija: opetuspäällikkö Inkeri Lahti, inkeri.lahti@salo.fi,
p. 02 778 4688
Aloitteessa esitetään, että Saloon perustettaisiin koodaus- ja
ohjelmistokehityksen erikoisluokka, joka alkaisi 3. luokalta ja jatkuisi
yläkouluun. Salossa toimii painotetun opetuksen musiikki- ja
kielipainotteinen luokka, jotka alkavat jo 3. vuosiluokalta. Tämän lisäksi on
7. vuosiluokalla alkavat kieli-, media- ja LUMA- luokat.
Armfeltin koulun LUMA-opetus painottaa luonnonilmiöiden, matematiikan
ja teknologian opetusta. LUMA-luokalla tavoitteena on kehittää nuorten
luonnontieteellistä, matemaattista ja teknistä ajattelua, lisätä
ongelmanratkaisutaitoa sekä luoda oppiva ja innostunut ympäristö
tukemaan yläkoulussa opiskelua. Mikäli Saloon perustettaisiin koodaus- ja
ohjelmistokehitykseen painottunut erikoisluokka, niin se olisi
toiminnallisesti mielekästä toteuttaa osana LUMA-luokan toimintaa.
Ohjelmointi on sisällytetty vuonna 2016 voimaan tulleeseen
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Koodaus eli ohjelmointi
on OPS:ssa yksi osa TVT-osaamista, ei irrallinen tavoite tai tehtävä.
Koodaus on osa käytännön taitoja ja oppilaan omaa tuottamista.
Oppimistavoitteena on ohjelmoinnin idean ymmärtäminen, kokemusten
saaminen ohjelmoinnista sekä mahdollisuuden saaminen ohjelmoinnin
konkreettiseen harjoitteluun ja sitä kautta oivaltavan oppimisen ilon
kokemiseen.
Alla on koottuna kohdat, joissa ohjelmointi mainitaan perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa laaja-alaisen osaamisen taidoissa tai
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oppiainekohtaisissa osuuksissa käsityössä ja matematiikassa:
Opetus vuosiluokilla 1–2
Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median
parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista
Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia
toimintaohjeita, joita myös testataan
Opetus vuosiluokilla 3–6
Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten
teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.
Innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä
Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota “hyvä” /
arvosanaa kahdeksan varten
Innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Ohjelmointi graafisessa ohjelmointiympäristössä
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa
ohjelmointiympäristössä
Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä
robotiikka ja automaatio
Opetus vuosiluokilla 7–9
Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja
Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä
Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8)
oppimäärän päättyessä
Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
Algoritminen ajattelu ja ohjelmointitaidot
Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa
ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia
Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia
suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin
Opetussuunnitelma varmistaa ohjelmoinnin opetuksen kaikille oppilaille.
Ohjelmointi on yksi taito ja osaamisalue monien muiden joukossa.
Kaikkien oppilaiden ei tarvitse innostua ohjelmoinnista, mutta
opetussuunnitelman kautta jokaiselle oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus
nähdä ja kokea, mitä se on. Osa oppilaista innostuu ja heistä mahdollisesti
kehittyy tulevia ohjelmoinnin ja ohjelmistokehityksen osaajia ja
ammattilaisia.
Salon kaupungin tarjoama painotettu opetus tulisi tarkastella
kokonaisuutena. Osa painotetusta opetuksesta alkaa vasta 7. luokalla.
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Mahdollisen koodaus- ja ohjelmistokehityksen erikoisluokan aloittaminen jo
3. luokalla edellyttää muutoksia koulun toimintaan, mikäli toimintaa
toteutettaisiin osana Armfeltin koulun opetusta. Näitä muutoksia olisi hyvä
tarkastella kokonaisuutena liittyen koko painotetun opetuksen
toteuttamiseen. Painotetun opetuksen kokonaisuuden tarkastelussa tulisi
huomioida seuraavat asiat:
- mitä painotettua opetusta järjestetään
- miltä vuosiluokalta painotettu opetus aloitetaan
- oppilaaksioton periaatteet
- painotetun opetuksen opetussuunnitelma
- opetuksen kustannukset
Oppilaiden huoltajat esittävät erilaisia toiveita painotetun opetuksen
järjestämiseen liittyen, lisäksi on huomioitava oppilaiden halukkuus
hakeutua painotettuun opetukseen. On huomioitava myös painotetun
opetuksen merkitys koulun oppilasryhmien muodostamisessa.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta päättää tarkastella koodaus- ja ohjelmistokehityksen
erikoisluokan mahdollisen perustamisen osana koko painotetun opetuksen
kokonaisuutta. Koko perusopetuksen painotetun opetuksen järjestäminen
tuodaan päätöksentekoon vuoden 2019 aikana. Päätös toimitetaan
tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Lisäksi opetuslautakunta toimittaa valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle sekä
ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 63
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite huumeiden vastaisen materiaalin
valmistelemisesta koulujen käyttöön
3944/05.15.00/2018
Kaupunginvaltuusto 17.12.2018 § 182
Mira Aaltonen teki Vihreän valtuustoryhmän ym. puolesta seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Huumeiden ja muiden päihteiden käyttö on kasvanut huolestuttavasti
kaupungissamme, erityisesti lasten ja nuorten osalta. Salon
hyvinvointikertomuksen perusteella nuorten asenteet päihteiden käyttöä
kohtaan ovat muuttuneet selvästi sallivampaan suuntaan 2000-luvun
puolivälistä alkaen. Salossa kokeilua on enemmän kuin Varsinais-Suomen
alueella ja peruskoulun osalta enemmän kuin koko maassa. Peruskoulun
8. ja 9. luokilla 9.6 %, lukioissa 10.8 % sekä ammatillisessa
oppilaitoksessa 19.8 % on kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin
kerran. Tämä on todella huolestuttava tilanne.
Kaupungin tulee tehdä aktiivista yhteistyötä päihteiden käytön sekä
huumerikollisuuden kitkemiseksi poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki valmistelee
asiantuntijayhteistyössä materiaalia peruskouluissa ja muissa
oppilaitoksissa jaettavaksi. Materiaalin avulla on helpompi kertoa lapsille ja
nuorille huumeiden vaaroista ja kehottaa heitä tuomaan aktiivisesti
viranomaisten tietoon mahdolliset huumausainerikokset. Tiedon tulisi
ulottaa lasten ja nuorten koteihin Wilman välityksellä. Tiedottamisen avulla
voitaisiin varoittaa perheitä yhä laajenevasta huumeongelmasta ja antaa
huoltajille kykyä epäillä ja kyseenalaistaa oman lapsen päihteiden käyttöä.
Lasten ja nuorten vanhemmille tulisi koota tietopaketti lähetettäväksi
Wilmassa sisältäen tietoa päihteiden käytön tilanteesta Salossa,
päihteiden käytön tunnistamisesta, ennaltaehkäisevistä toimista sekä
ajantasainen tieto kaikista saatavilla olevista palveluista.
17.12.2018
Mira Aaltonen
Jonna Nyyssönen
Annika Fagerström
Kai Schneider
Tuukka Kahila
Sanna Leivonen
Heikki Tamminen
Tapio Äyräväinen
Jani Hirvimäki”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Opetuslautakunta 29.01.2019 § 9

Salon kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Opetuslautakunta
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
§ 182
§9
§ 64

3/2019

60

17.12.2018
29.01.2019
12.02.2019

Valmistelija: Terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, 02-7723650, Lasten ja nuorten
palveluiden johtaja Pia Setälä, pia.setälä@salo.fi, 02-7784001
Salon Vihreä valtuustoryhmä esittää aloitteessaan huolensa Salossa
ilmenneeseen huumeiden ja muun päihteiden käytön lisääntymiseen.
Vihreä valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että terveyspalvelut yhdessä
lasten ja nuortenpalveluiden kanssa jakaisi tietopaketin Wilman kautta
vanhempien käyttöön. Vihreän valtuustoryhmän mukaan sen avulla olisi
helpompi kertoa lapsille ja nuorille huumeista.
Salon kaupungin terveyspalvelut ja lasten ja nuortenpalvelut tekevät tiivistä
yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Olemme valmiita järjestämän
koulutus-ja informaatiotilaisuuksia vanhemmille, lapsille ja nuorille
yhteistyössä muiden hyvinvointipalveluiden tulosalueiden kanssa.
Tiedottamisen avulla annamme vanhemmille neuvoa ja opastusta siihen,
miten tunnistaa ja kyseenalaistaa oman nuoren mahdollinen päihteiden
käyttö.
Salon kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelmassa on esitetty
toimenpiteet ja vastuutahot eri-ikäisten päihteiden käytön ehkäisemiseksi
ja haittojen vähentämiseksi. Suunnitelmaa päivitetään parhaillaan ja se
tullaan lähiaikoina lisäämään kaupungin kotisivuille. Vuoden 2019
suunnitelma on päivitettävänä.
http://www.salo.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/mielenterveysjapaihdepalvelut/p
aihdepalvelut/ (vuoden 2016 suunnitelma).
Lasten ja nuorten päihteiden käyttöön puututaan herkästi kaikissa
palveluissa. Myös vanhempia ja huoltajia kannustetaan huolen herätessä
ottamaan hyvin matalalla kynnyksellä yhteyttä koulu- tai
opiskeluterveydenhuollon tai oppilashuollon palveluihin, josta nuori
osataan ohjata tarvittaessa eteenpäin. Varhaista puuttumista lasten ja
nuorten päihteiden käyttöön tai muuhun rikolliseen toimintaan tehdään
terveyspalveluiden, sosiaalipalveluiden, nuorisopalveluiden ja poliisin
yhteistyönä. Esimerkkejä ovat mm. Valomerkkitoiminta, ehkäisevän
päihdetyön tai erityisnuorisotyön Omin jaloin tapaamiset sekä
Ankkuritoiminta. Käytettävissä on myös useita luotettavia matalan
kynnyksen verkkopalveluja, esimerkiksi terveyskylä.fi –palvelun
mielenterveystalo, josta löytyy tietoa mm. päihteiden käytön
tunnistamisesta.
Kirjallisen materiaalin haaste on tietojen nopea vanheneminen ja
ajantasalla pitäminen. Sen sijaan henkilökohtainen oppilaan kohtaaminen
ja yksilöllinen keskustelu on vaikuttavampaa.
Nuorten päihteidenkäytön ja sen oikea-aikaisen tunnistamisen
parantamiseksi on asian valmistelua tarkoituksenmukaista jatkaa
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen moniammatillisessa ja
laaja-alaisessa työryhmässä (HYTE-työryhmä).
Apulaiskaupunginjohtaja:
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Opetuslautakunta merkitsee valmistelun tiedoksi ja toteaa, että lasten ja
nuorten päihteidenkäytön vähentämismahdollisuuksien selvittämistä ja
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden keinoja käsitellään edelleen
HYTE-työryhmässä.
Lisäksi opetuslautakunta toimittaa valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja
ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Keskustelun kuluessa apulaiskaupunginjohtaja lisäsi
päätösehdotukseensa seuraavaa: Lautakunnalle toimitetaan raportti
HYTE-työryhmän toiminnasta. Terveyden edistämisen koordinaattori
Marita Päivärinne kutsutaan selostamaan HYTE-työryhmän toimintaa ja
työn tuloksia sekä selostamaan, miten huumeiden vastaista valistustyötä
kouluissa tehdään.
Opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän täydennetyn
päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 64

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Vastaus Hermanni-seuran kirjeeseen koskien päihde- ja huumeongelman hoitoa
3908/05.15.00/2018
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 65

Valmistelija: ylilääkäri Matti Simola, matti.simola@salo.fi, 044 7723641
Salon Hermanni-seuran kirje:
Salon Hermanni-seura Ry:n syyskokouksessa tuli esiin huoli Salossa
voimakkaasti lisääntynyt tai ainakin julkisuuteen tullut huume- ja
päihdeongelmaisten aiheuttamat tilanteet.
Esimerkkinä tästä on julkisuudessakin esillä ollut nuoren henkilön
osallistuminen järjettömään väkivallantekoon ja toisena tapauksena
”namujen” tarjoukset koululaisille Alhaisten koulun läheisyydessä olevalla
linja-autopysäkillä.
Tapaukset herättävät huolta ensinnäkin siitä syystä, että näissä
tapauksissa kyseessä ovat nuoret, alaikäiset henkilöt, joiden tulevaisuutta
yhteiskunnan ja meidän aikuisten pitää tukea ja turvata.
Toisaalta myös aikuisväestö tuntee Salon keskustan edellä mainituista
syistä turvattomaksi ja vähemmän viihtyisäksi jopa päiväsaikaan. Tämä
luonnollisesti vähentää kaupungin positiivista imagoa ja muuttohalukkuutta
paikkakunnalle.
Toivommekin, että Salon kaupunki ja poliisiviranomaiset lisäävät
resursseja tämän laajenevan ongelman hoitoon tehostamalla
hoitoonohjausta sekä valvontaa. Hoitopisteiden sijoittelussa tulee edelleen
käyttää tarkkaa harkintaa.
Salon Hermanni-seura ry
Terveyspalveluiden vastaus:
"Salon Hermanni-seura ry:n syyskokouksessa tuli esiin Salossa
voimakkaasti lisääntynyt tai ainakin julkisuuteen tulleet huume-ja
päihdeongelmaisten aiheuttamat tilanteet.
Salon kaupungin terveyspalvelut ja poliisi tekevät jatkuvasti yhteistyötä
helpottaakseen sekä lasten ja nuorten että muun väestön huolta tämän
asian suhteen resurssiensa mukaan. Salossa mahdollisuus päästä päihdeja huumeongelmien hoitoon ilman lähetettä ottamalla yhteyttä
A-klinikkaan, puhelin 040 1368126 ja Salon terveyskeskuksen ja TYKS
akuuttipsykiatrian yhteistyönä on matalankynnyksen akuutti mielenterveysja päihdevastaanotto, puhelin no 044-7723222 , minne pääsee ilman
lähetettä ja josta on myös mahdollisuus päästä tilannearvion jälkeen
päihdepuolen jatkohoitoon.
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Lisäksi päihde- ja huumeongelmaisten neulanvaihtopiste Uukkari tekee
terveysvalistustyötä ja pyrkii ohjaamaan tarvitsevia hoidon piiriin. Ohjausja valistustyötä tekee myös A-klinikan matalan kynnyksen hoitopaikka
OpenDoor, jonne hakeutuminen ei edellytä täydellistä päihteettömyyttä."
Terveyspalveluiden vastauksen lisäksi todetaan, että kaupunki tekee
huume- ja päihdetilanteen osalta palvelualueiden välistä sekä
viranomaisten välistä tiivistä yhteistyötä. Poliittisen päätöksenteon tasolla
asiasta on käyty keskusteluja ja tilannetta on seurattu. Huume- ja
päihdeasioista on suunnitteilla kaupunginhallituksen, sosiaali- ja
terveyslautakunnan ja opetuslautakunnan yhteinen iltakoulu.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan vastauksen
Hermanni-seuran kirjeeseen.
Päätös:
Saku Nikkanen Marja Ruokosen, Mira Aaltosen ja Elina Suonio-Peltosalon
kannattamana ehdotti, että kaupunginhallitus päättää lisäksi, että
ryhdytään toimiin Alhaisten koulun edustalla olevan bussipysäkin ja
katoksen tilanteen rauhoittamiseksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen Saku Nikkasen ehdottamin
lisäyksin.

Salon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 66

3/2019

64

12.02.2019

Opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävät valtionosuudet vuodelle 2019
318/02.05.01.00/2019
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 66

Valmistelija: vs. talousjohtaja Päivi Kohvakka, puh. (08) 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi.
Salon kaupungille on saapunut 14.1.2019 päätös opetus- ja kulttuuritointa
varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä
kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä
rahoituksesta vuodelle 2019. Kyseinen valtionosuuspäätös
maksuerittelyineen on esityslistan liitteenä. Salon kaupungin rahoitusosuus
sisältää perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen,
musiikkiopiston, kansalaisopiston, liikunta- ja nuorisotoimen ja museoiden
valtionosuudet. Kun huomioidaan kaupungin omarahoitus lukio- ja
ammatilliseen opetukseen, niin kaupungilta perittävä kokonaisrahoitus on
noin 2,96 miljoonaa euroa. Valtionosuudet maksetaan yhtenä
kokonaisuutena kuukausittain, mikä sisältää edellä mainittujen lisäksi
myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen. Vähennys huomioidaan koko
kaupungin valtionosuuksien maksussa.
Salon kaupungin tilintarkastaja kiinnitti marraskuun 2018
tarkastusraportissaan huomiota kaupungin valtionosuuspäätösten
käsittelyyn. Tarkastusraportissa todetaan, että kaupungilla ei ole tällä
hetkellä voimassa määräyksiä siitä, miten valtionosuusosuuksia ja
-avustuksia koskevat päätökset on kaupungissa hallinnollisesti käsiteltävä.
Tilintarkastaja suosittelee, että kaupunki laatii tällaiset ohjeet ja sekä
valvoo asianmukaisesti ohjeiden noudattamista.
Lisäksi tilintarkastajan mukaan valtionosuuksia koskevat päätökset on
perusteltua käsitellä kaupungin toimielimessä mahdollisesta
muutoksenhausta päättämiseksi. Mikäli laadittavista ohjeista ei muuta
johdu, olisi päätökset perusteltua käsitellä kaupunginhallituksessa.
Kaupunginhallitus tekee päätöksen siitä, tyytyykö kaupunki päätökseen vai
hakeeko siihen muutosta.
Valtionosuuksia koskeva ohjeistus laaditaan kuluvan kevään aikana.
Siihen saakka valtionosuuspäätökset tuodaan kaupunginhallituksen
käsittelyyn.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää tyytyä annettuun valtionosuuspäätökseen ja
merkitsee liitteenä olevan valtionosuuspäätöksen tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 17

Päätös ja liite VOP60S19, Opetus- ja kulttuuritointa varten
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kunnille käyttökustannuksiin myönnettävät valtionosuudet sekä
kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille
myönnettävät rahoitukset vuodelle 2019
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Päätökset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, verotuloihin perustuvan valtionosuuden
tasauksen vahvistamisesta ja kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019
111/02.05.01.00/2019
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 67
Valmistelija: vs. talousjohtaja Päivi Kohvakka, puh. (08) 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi.
Salon kaupungille on saapunut 9.1.2019 päätökset peruspalvelujen
valtionosuudesta, verotuloihin perustuvaa valtionosuuuden tasauksen
vahvistamisesta ja kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019.
Kyseinen valtionosuuspäätös maksuerittelyineen on esityslistan liitteenä.
Kokonaisuudessaan Salon kaupungin saama peruspalvelujen valtionosuus
on noin 85 miljoonaa euroa vuonna 2019. Verotuloihin perustuva
valtionosuuden tasaus on noin 25,6 miljoonaa euroa. Valtionosuudet
maksetaan yhtenä kokonaisuutena kuukausittain, mikä sisältää edellä
mainittujen lisäksi myös opetus- ja kullttuuritoimen rahoituksen.
Salon kaupungin tilintarkastaja kiinnitti marraskuun 2018
tarkastusraportissaan huomiota kaupungin valtionosuuspäätösten
käsittelyyn. Tarkastusraportissa todetaan, että kaupungilla ei ole tällä
hetkellä voimassa määräyksiä siitä, miten valtionosuusosuuksia ja
-avustuksia koskevat päätökset on kaupungissa hallinnollisesti käsiteltävä.
Tilintarkastaja suosittelee, että kaupunki laatii tällaiset ohjeet ja sekä
valvoo asianmukaisesti ohjeiden noudattamista.
Lisäksi tilintarkastajan mukaan valtionosuuksia koskevat päätökset on
perusteltua käsitellä kaupungin toimielimessä mahdollisesta
muutoksenhausta päättämiseksi. Mikäli laadittavista ohjeista ei muuta
johdu, olisi päätökset perusteltua käsitellä kaupunginhallituksessa.
Kaupunginhallitus tekee päätöksen siitä, tyytyykö kaupunki päätökseen vai
hakeeko siihen muutosta.
Valtionosuuksia koskeva ohjeistus laaditaan kuluvan kevään aikana.
Siihen saakka valtionosuuspäätökset tuodaan kaupunginhallituksen
käsittelyyn.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää tyytyä annettuihin valtionosuuspäätöksiin ja
merkitsee liitteenä olevat valtionosuuspäätökset tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 18

Päätösote kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen
vahvistamisesta vuodelle 2019
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Oikaisuvaatimus päätökseen työllisyyspalveluiden yleis- ja kohdeavustuksista 2019, Ihme ja
Kumma tuki ry:n hakemus
3401/02.05.01.03.00/2018
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 68
Valmistelijat: työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta,
minna.k.virta@salo.fi, p. 02 778 2161, vs. kaupunginlakimies Mikko
Heiskanen, mikko.heiskanen@salo.fi, p. 02 778 2044.
Salon kaupunginhallitukselle on tullut kolme oikaisuvaatimusta
työllisyyspalveluiden esimiehen Minna Virran päätöksestä hylätä Ihme ja
Kumma Tuki ry:n avustushakemus. Oikaisuvaatimusten allekirjoittajina on
16 yksityishenkilöä ja yksi oikaisuvaatimus on yhdistyksen tekemä
(allekirjoittaja on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jorma Nurminen).
Avustushakemus on hylätty, koska toiminta, johon avustus on haettu, ei
tue avustusten tarkoituksen edellyttämällä tavalla Salon kaupungin
työllisyyspalveluiden toimintaa. Oikaisuvaatimukset kokonaisuudessaan
ovat tämän asian oheismateriaalina.
Oikaisuvaatimusten mukaan päätöstä ei ole perusteltu siten kuin
hallintolain 45 § edellyttää. Niiden mukaan yhdistys täyttää kaikki
toiminta-avustusten myöntämisen edellytykset ja hylkäävä päätös on
kehitysvammaisia syrjivä ja siten lainvastainen. Oikaisuvaatimuksissa
vaaditaan viranhaltijapäätöksen kumoamista ja yhdistyksen
avustushakemuksen hyväksymistä.
Vuoden 2019 työllisyysavustushakemusten käsittelyvaiheessa kutsuttiin
koolle asiantuntijatyöryhmä, jotta työllisyysavustuksista päätettäessä olisi
mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti tietoa ja näkemystä
käytettävissä liittyen erilaisiin asiakaskohderyhmiin ja heidän
palvelutarpeisiinsa. Tällä pyrittiin varmistamaan myös yhdistysten
oikeudenmukainen kohtelu avustusten myöntämisessä. Osa
asiantuntijatyöryhmän jäsenistä oli tutustunut aiemmin Ihme ja Kumma tuki
ry:n toimintaan ja heillä oli taustalla myös yhteistyöyritystä yhdistyksen
kanssa. Avustusanomusten käsittelyn yhteydessä ei otettu kantaa
hakijoiden toiminnan tärkeyteen tai merkityksellisyyteen yleisesti, vaan
avustushakemuksissa tarkasteltiin vain niiden vaikutusta
kaupunginhallituksen hyväksymien avustusehtojen mukaisen
kohderyhmän työllistymisedellytyksiin sekä työllisyyspalvelujen toimintaan
ja kaupungin työmarkkinatukimaksujen kehitykseen.
Avustushakemuksessa ja oikaisuvaatimuksissa on viitattu julkisiin
työvoima- ja yrityspalveluihin, joilla tarkoitetaan Salon kaupungin
työllisyyspalveluiden toimintaa. Tässä sekoitetaan kuitenkin kaksi eri
toimijaa. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut ovat yhtä kuin TE-palvelut,
joiden toimintaa ohjaa laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista. Sen
sijaan kunnallisessa työllisyydenhoidossa on muita toimintaa ohjaavia
tekijöitä, kuten laki kuntouttavasta työtoiminnasta, työmarkkinatuen
rahoitusvastuu ja laki työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta (TYP). TE-palveluiden toimintaan tai siinä mahdollisesti
havaittuihin epäkohtiin ei voida kaupungin osalta ottaa kantaa.
Yhdistyksen avustushakemuksessa kerrottiin, että kehitysvammaisia
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pitkäaikaistyöttömiä on TE-toimistossa 10–15 % saman ikähaarukan
kokonaistyöttömien määrästä. Hakemuksen käsittelyvaiheessa todettiin,
että lukema pitää tarkistaa, koska se vaikutti virheelliseltä.
ELY-keskuksesta saamamme tiedon mukaan TE-palveluissa asiakkaana
olevien salolaisten kehitysvammaisten työttömien työnhakijoiden määrä
(työttömyyden kestosta ja iästä riippumatta) on epävarman arvion mukaan
niin pieni, ettei sitä voida edes julkaista, eli alle 5 henkilöä (tilanne
10/2018). Epävarmuus liittyy henkilötietojärjestelmässä käytettyihin
diagnooseihin. Viitaten yhdistyksen hakemukseensa antamaan
lisäselvitykseen, on hyvä huomioida, että työnhakijalla oleva diagnoosi voi
olla käytännössä mikä vaan työkykyyn liittyvä sairaus, kuten esimerkiksi
tuki- ja liikuntaelinsairaus mikä tulee huomioida työnhaussa. Nuorella
oleva diagnoosi ei automaattisesti tarkoita sitä, että hän on erityisnuori.
Yhdistystä pyydettiin lisäselvityksessä kertomaan myös, mihin heillä
perustuu tämä avustushakemuksessa esitetty kehitysvammaisten
henkilöiden iso määrä. Yhdistys kertoi saaneensa ELY-keskukselta tietoa,
että Salossa on alle 25 vuotiaita työttömiä 294, josta luvusta voisi karkeasti
arvioida n 10-15 % vaikeasti työllistyviä. Todettakoon, että vaikeasti
työllistyvistä henkilöistä puhutaan silloin, kun työttömän on jostain syystä
vaikea työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille. Tämä ei tarkoita sitä,
että henkilöllä olisi välttämättä minkäänlaista terveydellistä työkyvyn
rajoitetta.
Avustushakemuksen muissa kohdissa määriteltiin toiminnassa oleva
asiakaskohderyhmä kovin eri tavoin. Lisäselvityksessä pyydettiin
tarkentamaan, onko kyseessä kehitysvammaisille, nuorille, nuorille
pitkäaikaistyöttömille vai kaikille pitkäaikaistyöttömille salolaisille henkilöille
suunnattu toiminta. Avustettavaan toimintaan liittyvän kohderyhmän
tarkempi määrittäminen oli oleellista, koska sen kautta voitiin arvioida
kohderyhmän tilannetta Salossa ja siihen nähden avustettavan toiminnan
tarpeellisuutta huomioiden avustuksen myöntämiskriteerit, kohderyhmän
laajuus ja olemassa olevat palvelut. Yhdistys kertoi lisäselvityksessään,
että kohderyhmänä ovat erityisnuoret ja tällä ymmärsimme kohderyhmäksi
nuoret kehitysvammaiset.
Salon kaupunkia arvostellaan voimakkaasti siitä, ettei se tue
kehitysvammaisten työllistämistä. Tämä väite ja kantelu eduskunnan
oikeusasiamiehelle perustuvat kielteiseen avustuspäätökseen.
Todellisuudessa kehitysvammaisten työllistymistä tuetaan kyllä eri tavoin.
- Viime vuonna Salon kaupunki maksoi yhdistykselle työllistämistukia
yhteensä 15 325 e. Osa Lehdonvalon ym. oikaisuvaatimuksen
allekirjoittaneista henkilöistä on myös itse työllistynyt yhdistykselle
kaupungin työllistämistuen avulla. Ovatko he itse tienneet tätä seikkaa,
kun ovat oikaisuvaatimuksen allekirjoittaneet? Todettakon myös, että
yhdistys saa useimmiten jopa 100 % tuen (palkkatuki + työllistämistuki)
palkatessaan työntekijän. Näin ollen yhdistykseen tehtyä työllistämistä on
tuettu merkittävästi.
- Salon kehitysvammahuollossa tehdään työhönvalmennusta, jolla pyritään
edistämään työllistymistä mm. valmennuksen ja yritysyhteistyön avulla.
Salo on myös mukana Kehitysvammaliiton valtakunnallisessa Palkkaa mut
– hankkeessa, jossa edistetään kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä
palkkatyöhön.
- Salo on toteuttamassa tämän vuoden talousarvioon (kp 1852) varatulla
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100 000 eurolla uutta kokeilua, jossa tavoitteena on kaupungilla
avotyötoiminnassa olevien kehitysvammaisten henkilöiden palkkaaminen
työsuhteeseen. Kokeilu toteutetaan kehitysvammahuollon koulutettujen
työvalmentajien tuella. Työpaikat tulevat sijaitsemaan kaupungin eri
palvelualueilla.
- Työllisyysohjelman tavoitteisiin on edelleen kirjattu, että työllisyys-,
sosiaali- ja vammaispalveluiden välimaastossa olevien asiakkaiden
palvelupolkuja ja vastuunjakoa selvitetään TYP:n, sosiaalipalvelun ja
vammaispalvelun yhteistyössä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi
asiakkaan palvelupolun ja vastuutahon selkiyttämistä sellaisissa
tilanteissa, kun TYP-asiakkuuden aikana henkilöllä diagnosoidaan lievä
kehitysvammaisuus ja myönteisen eläkepäätöksen kautta asiakas siirtyy
pois TYPin palveluista. Näissä tilanteissa palvelut tekevät yhteistyötä
tavoitteena löytää asiakkaalle hänen tilannettaan parhaiten palveleva
jatkopolku.
- Liittyen viitauksiin hallituksen OTE-kärkihankkeesta ja osatyökykyisten
työllistämisestä. Työllisyyspalveluiden pyynnöstä Saloon saatiin viime
vuonna STM:ltä Kuntoutussäätiön järjestämä
työkykykoordinaattorikoulutus, johon osallistui myös useita kaupungin
työntekijöitä. Olemme huomioineet osatyökykyisiin kohdistuvan hallituksen
kärkihankkeen toiminnassamme ja pyrkineet lisäämään osaamista
osatyökykyisten työllistämisessä.
Kehitysvammahuollon mukaan he yrittivät yhdistyksen kanssa yhteistyötä
viimeksi 2018 elokuun alussa. Yhteistyöksi ehdotettiin, että Ihme ja
Kumman toimijat tekisivät työnantajahakua ja olisivat yhteistyön avaajana
työnantajien suuntaan ja kehitysvammahuolto jatkaisi siitä etsien sopivan
kehitysvammaisen työntekijän, joka olisi halukas työskentelemään
ulkopuolisella työnantajalla. Tässä tapauksessa kolmas sektori olisi
käyttänyt positiivista julkisuuskuvaansa hyödyksi kehitysvammaisten
työllistymisen edistämiseksi ja ammatillinen palvelu ja ohjaus olisi säilynyt
ammatilliselta julkiselta sektorilta. Tästä ajatuksesta Nurminen ei ollut
kiinnostunut. Toinen ehdotus oli, että asiakkaat voisivat halutessaan siirtyä
Ihme ja Kumma-toiminnan ohjaukseen siten, että Ihme ja Kumma olisi
laatinut työpaikkailmoituksia kehitysvammahuollon yksiköihin, joissa olisi
ilmennyt työn keskeiset tehtävät ja tehtävän vaatimustaso. Näin
kehitysvammahuollossa olisi voitu miettiä tehtäviä sopiville, mahdollisesti
koulutuksen omaaville asiakkaille ja he halutessaan olisivat voineet siirtyä
Ihme ja kumman toimintaan. Tämäkään yhteistyöyritys ei lähtenyt
toimimaan. Kehitysvammahuollon ohjaajat tarvitsevat tarjotusta työstä
informaatiota etukäteen, jotta he voivat neuvoa asiakasta hakeutumaan eri
työpaikkoihin. Näin asiakkaan osaaminen, tuen tarve ja työpaikan
vaatimukset kohtaavat helpommin. Myös Nurminen totesi elokuussa, että
vaikka työtarjouksia tulee tasaiseen tahtiin, ongelma on, ettei nuorten
"valmiustaso" ulkopuoliseen työpaikkaan ole ollut riittävä tai asiakkaat
eivät ole halunneet vielä lähteä työelämään. Kehitysvammahuollon
vankalla ammatillisella osaamisella ja alan tuntemuksella voidaan edelleen
madaltaa työllistymisen ”esteitä” ja löytää erilaisille valmiustasoille sopivia
tehtäviä. Siksi yhteistyöehdotuksissa korostuikin Ihme ja Kumman
toiminnan ja kehitysvammapalveluiden erilaiset roolit.
Nuorisopalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kuten
yhdistysten kanssa, jotta nuoret saisivat tarvitsemansa laadukkaat
palvelut. Yhteistyötä ehdotettiin viime vuonna myös Ihme ja
Kumma-yhdistykselle, mutta tuloksetta. Salon nuorten työpajalla
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tavoitteena on joko työllistyminen, koulutukseen pääsy tai elämänhallinnan
parantaminen. Pajanuorilla on monen tyyppisiä haasteita ja tuen tarvetta.
Vuosien varrella pajatoimintaan ja nuorisopalveluihin on kehittynyt
laaja-alaista ammatillista osaamista, jota olisi voitu hyödyntää myös
yhteistyössä. Nuorisopalveluiden toiminta on avointa myös
kehitysvammaisille nuorille.
Yhdistysyhteistyö ja yhdistysten taloudellinen tukeminen edellyttää sujuvaa
yhteistyötä, molemminpuolista arvostusta ja luottamusta. Nämä asiat eivät
ole näyttäytyneet Ihme ja Kumman ja kaupungin välillä. Nurminen on
toistuvasti julkisuudessa mustamaalannut kaupungin
kehitysvammahuoltoa ja työtoimintaa, joka on kuitenkin suurelle osalle
kehitysvammaisia aidosti hyvää ja sopivaa toimintaa. Luottamusta
yhdistyksen toimintaan eivät lisää yhdistyksen hakemuksessaan antamat
epätarkat ja virheelliset tiedot kohderyhmän määrästä. Yhdistys kertoo
aina julkisuudessa, että heillä kaikki ovat oikeassa palkkatyösuhteessa,
mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Oikaisuvaatimuksessaan Nurmisen
toteamus: ” Helposti erityisnuoret tyrkätään vammaishuollon alaisuuteen ja
kaupungin päivätoimintaan.” osoittaa hyvin yhteistyön vaikeuteen liittynyttä
asennetta kaupungin toimintaa kohtaan. Nurminen toteaa myös:
”Kaupungin tarkoituksena on selvästi pitää kehitysvammaiset nuoret
pysyvästi sosiaalitoimen piirissä. Heille ei haluta antaa mahdollisuutta
päästä kiinni omien kykyjensä mukaisiin työtehtävän avoimilla
työmarkkinoilla, vaikka yksityiset työnantajat olisivat valmiita heitä
työllistämään. Salon kaupungilla itsellään ei ole mitään tähän tähtäävää
valmentavaa toimintaa.” Kuten edellä jo todettiin, kaupungilla on
kehitysvammaisille suunnattua työhönvalmennustoimintaa.
Sosiaalipalveluilla ei ole minkäänlaista tarvetta jarruttaa kohderyhmän
työllistymismahdollisuuksia, päinvastoin.
Toiminnan avustamisella saatavia positiivisia vaikutuksia kaupungin
talouteen ei ole tällä toiminnalla tiedossa, huomioiden myös haetun
avustuksen poikkeuksellisen suuri summa. Ei ole kestävä ratkaisu, jos
toiminta perustuu kaupungin tukeen, josta päätetään joka vuosi erikseen
eikä toisaalta ole kysymys myöskään kaupungille hankintalain mukaisilla
prosesseilla ostettavasta palvelusta.
Liittyen Lehdonvalon ym. oikaisuvaatimukseen liittyen, Salon kaupunki ei
ole missään vaiheessa tuonut sellaista esille, etteivätkö kehitysvammaiset
henkilöt olisi yhteiskuntamme täysivaltaisia jäseniä. Emme missään
tapauksessa voi allekirjoittaa väittämää kehitysvammaisten syrjimisestä.
Nyt syntyy vaikutelma siitä, että yhdistys haluaa itse aiheuttaa tässä
suhteessa vastakkainasettelua.
Avustettava toiminta ei kuulu työllisyyspalveluiden toiminnan piiriin.
Avustuksella pyritään pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Työllisyyspalveluilla
ei ole ollut käytännössä yhteistyötä yhdistyksen kanssa. Pääosin
kohderyhmä ei ole työllisyyspalveluiden asiakaskuntaa.
Kehitysvammaisten työllistäminen vaatii erityisosaamista ja alan
asiantuntijuutta, vammaisten oikeuksista puhuttaessa on huomioita myös
oikeus laadukkaaseen palveluun. Kyseessä on kohderyhmä, jonka
työllistämisessä on ymmärrettävä ja osattava huomioida mm. diagnoosit,
työ- ja toimintakyvyn rajoitteet ja niiden vaikutus työtehtäviin, työtehtävien
räätälöiminen ja sopiva työaika, riittävä tuki ja ohjaus työssä, henkilöllä
olevat etuudet ja palkkatyön vaikutus niihin, muut vaikuttavat tekijät kuten
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työelämätaidoissa valmentaminen, asuminen ja työmatkoihin liittyvät
tekijät. Työmarkkinatukilistatyöskentelyssä ei ole vielä tähän mennessä
tullut vastaan eläkkeensä lepäämään jättäneitä henkilöitä, joilla olisi
työttömyys pitkittynyt niin paljon, että olisivat siirtyneet kunnan
osarahoittamalle työmarkkinatuelle.
Työllisyysavustusmahdollisuus tämän yhdistyksen osalta on harkittu
tarkkaan, eikä siihen nähdä perusteita. Lisäperusteluna mainittakoon
kohderyhmän vähäinen määrä (työttömät työnhakijat) suhteessa haettuun
isoon avustussummaan. Avustusta haettiin kahden työnopastajan
palkkakuluihin ja tilavuokriin. Lisäselvityspyynnössä yhdistykseltä
pyydettiin tarkempaa tietoa siitä, minkälaista osaamista ja pätevyyttä
palkattavilta työnopastajilta edellytetään sekä tarkempaa
tehtävänkuvausta. Lisäselvityksessä oli avattu erilaisia ominaisuuksia, joita
työnopastajilta edellytetään, mutta sellaista edellytystä ei ollut mainittu,
jolla voitaisiin varmistaa kohderyhmän työllistämisessä tarvittava
ammatillinen osaaminen.
Päätös perustuu hakemuksessa ilmoitettuihin tietoihin sekä hakijan
toimittamiin lisäselvityksiin. Edellä kuvatulla tavalla tehty kokonaisarvio
hakemuksen kohteena olevan toiminnan sisällöstä ja avustuksen
tarkoituksesta huomioon ottaen on ollut perusteltua hylätä Ihme ja Kumma
Tuki ry:n avustushakemus. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen
muuttamiseen.
Kaupunginjohtaja:
Valmistelussa esitetyillä perusteilla kaupunginhallitus hylkää
oikaisuvaatimukset. Kaupunginhallitus toteaa, että yhdistystä tuetaan
edelleen valmistelussa mainituin avustuksin.
Päätös:
Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin kaupunkikehitysjohtaja Mika
Mannervettä ja kehittämispäällikkö Janne Hyväristä.
Merkittiin, että Pertti Vallittu poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi, koska hänen läheisensä työskentelee yhdistyksen
kahvilassa.
Saku Nikkanen Marja Ruokosen, Mira Aaltosen, Elina Suonio-Peltosalon
ja Mikko Lundénin kannattamana ehdotti, että kaupunginhallitus hyväksyy
oikaisuvaatimuksen ja päättää myöntää yhdistykselle 20 000 euron
avustuksen työllisyyspalveluiden määrärahasta.
Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 19.38 - 19.42.
Merkittiin, että Juhani Nummentalo saapui kokoukseen klo 19.42 tämän
asian käsittelyn aikana.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja päätti myöntää
yhdistykselle 20 000 euron avustuksen työllisyyspalveluiden
määrärahasta.
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Lasten ja nuorten palveluiden uudet virat 2019
504/01.01.00.04/2019
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 69
Valmistelija: lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä,
pia.setala@salo.fi, 044 778 4001
Hallintosäännön 51§ mukaan kaupunginhallitus päättää virkasuhteisten
vakanssien perustamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion
määrärahojen ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 3.12.2018 § 159 hyväksynyt
henkilöstösuunnitelman vuosille 2019 – 2022 osana Salon kaupungin
talousarviota. Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 11.10.2018 § 169
vahvistanut henkilöstösuunnitelman vakanssien palkat.
Vuoden 2019 osalta talousarvioon on hyväksytty määrärahat seuraaviin
virkoihin:
Hyvinvointipalvelut
301 Lasten ja nuorten palvelut
3111 Varhaiskasvatuspalvelut
V. 2019 Varhaiskasvatuksen psykologi
Kaupunginhallitus 13.11.2018 § 422 ja kaupunginvaltuusto 3.12.2018
§ 159.
3290 Koulupsyk.sosiaalityö
V. 2019 Koulupsykologi
Koulupsykologitoiminnan tavoitteena on lasten koulunkäynnin, oppimisen
ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla oppilaille, vanhemmille ja koulun
henkilökunnalle psykologisia arviointi-, konsultaatio- ja tukipalveluja.
Koulupsykologin työn tarkoitus on olla mukana mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa ehkäisemässä oppilaiden syrjäytymiskehitystä.
Nykyinen koulupsykologien määrä on liian alhainen suhteessa
oppilasmäärään.
3351 Salon musiikkiopisto
V. 2019 Pianonsoiton tuntiopettaja
V. 2019 Kontrabassonsoiton tuntiopettaja
Musiikkiopistossa on tuntiopettajan tehtäviä, jotka ovat vuodesta toiseen
jatkuneet samoina. Näitä tehtäviä on hoitanut asetuksen mukaisen
kelpoisuuden omaava opettaja. Tehtävät on täytetty rehtorin päätöksellä
lukuvuodeksi kerrallaan Salon kaupungin hallintosäännön mukaisesti.
Määräaikaisten tehtävien ketjuttaminen ei ole lain mukaista, jos
määräaikaisuuteen ei ole pätevää syytä, vaan tällaisessa tapauksessa
tehtävät tulee täyttää toistaiseksi. Salon kaupungin hallintosäännön
mukaan kaupunginhallitus päättää vakanssien perustamisesta.
Vakinaistamisella ei ole kustannusvaikutuksia.
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Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää perustaa valmistelun mukaiset uudet virat
1.1.2019 lukien.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 19
Liite 20
Liite 21
Liite 22
Liite 23
Liite 24
Liite 25

Tehtävänkuvauslomake, koulupsykologi, vakanssi 230 072
Tehtävänkuvauslomake, musiikkiopiston opettaja
Tehtävänkuvauslomake, varhaiskasvatuksen psykologi,
vakanssi 310 596
Vakanssin perustietolomake, kontrabassonsoiton tuntiopettaja,
vakanssi 333 021
Vakanssin perustietolomake, koulupsykologi, vakanssi 230 072
Vakanssin perustietolomake, pianonsoiton tuntiopettaja 333
020
Vakanssin perustietolomake, varhaiskasvatuksen psykologi,
vakanssi 310 596
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Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite valtuuston päätösten toteuttamisen ja vaikutusten
seurannasta
3942/00.01.02.02/2018
Kaupunginvaltuusto 17.12.2018 § 181
Mira Aaltonen teki Vihreän valtuustoryhmän puolesta seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Esitämme, että kunkin toimielimen tehtävälista valtuuston päätösten ja
muiden valmistelussa olevien asioiden osalta tulisi seurattavaksi
säännöllisesti johtoryhmän kokouksiin. Valmisteluaika voi helposti venyä
tai koko asia voi jopa unohtua valmistelevalta virkamieheltä, joten avoinna
olevien tehtävien säännöllinen tarkastelu olisi hyvä keino pysyä tilanteen
tasalla. Tehtävälistan tilanne voitaisiin raportoida esimerkiksi
kuukausiraportissa.
Päätösten käsittelyn tulisi olla tilastoitavissa ja avoimesti kuntalaisten
nähtävissä. Myös vaikutusten seurantaa tulisi kehittää siten että siitä olisi
saatavilla tarkempaa tietoa.
Salossa 17.12.2018
Jonna Nyyssönen
Annika Fagerström
Kai Schneider
Tuukka Kahila
Mira Aaltonen”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 70
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Kaupunginjohtajan johtoryhmässä käydään viikottain läpi kaupungin
strategista toimintaa mm. päivittäisjohtamisen taulun kautta.
Palvelualueiden johtajat seuraavat kaupungin toimintaa omissa
johtoryhmissään niinikään päivittäisjohtamisen taulun kautta.
Kaupunginjohtajan johtoryhmän tulisi keskittyä strategisiin kysymyksiin.
Sen tehtäviin ei ole tarkoituksenmukaista eikä tehokkaan ajankäytön
kannalta mahdollistakaan ottaa työnjohdollista operatiivista
tehtäväluetteloiden seurantaa.
Johtoryhmässä on sovittu syksyn 2018 aikana, että valtuustoaloitteiden
valmistelun seurantaa tehostetaan siten, että hallintopalvelut vie
valtuustoaloitteen heti asianomaisen lautakunnan keskeneräiselle
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esityslistalle odottamaan valmistelua. Näin varmistetaan, että esittelijän
tiedossa on, että aloite on kesken. Jos aloitetta ei ole esityslistan
hyväksymisvaiheessa vielä ehditty valmistella, asia siirretään seuraavan
kokouksen esityslistaan. Näin varmistetaan, että aloite ei jää yksittäisen
valmistelijan sähköpostiin.
Valmistelijan on mahdollista asettaa asianhallintajärjestelmässä
tehtävilleen hälytyksiä ja laatia työlistoja.
Valtuustoaloitteita tehtiin vuonna 2017 yhteensä 27 kappaletta. Niiden
keskimääräinen käsittelyaika oli 5,8 kk. Aloitteista 21 käsiteltiin alle 8
kuukauden ajassa ja keskimäärin 3,2 kk:ssa. Aloitteista kuuden
käsittelyaika oli yhden vuoden tai enemmän.
Vuonna 2018 tehtiin 41 valtuustoaloitetta. Näistä 20 käsiteltiin loppuun
vuoden 2018 aikana. Näiden keskimääräinen käsittelyaika oli 3,8 kk. Tällä
hetkellä kesken on 21 valtuustoaloitetta.
Hallintopalvelut seuraa vuosittain valtuusto- ja hallitusaloitteiden ja niiden
toimivaltaan kuuluvien kuntalaisaloitteiden valmistelua ja lähettää kyselyt
valmisteluvaiheista palvelualueille. Kaupunginvaltusuton maaliskuun
kokoukseen toimitetaan selvitys käsittelemättä olevista valtuustoaloitteista.
Kaupunginhallitukselle toimitetaan selvitys hallitusaloitteista ja sen
toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista.
Kaupunkiorganisaatiossa seurattavien asioiden määrä on suuri. Vuoden
2017 aikana asian avauksia tehtiin 3533 kpl. Vuonna 2018 tehtiin 4039
avausta. Avauksella tarkoitetaan kaupungille saapuneita asioita tai
organisaation sisällä vireille tulleita asioita. Yhdessä avauksesta aiheutuu
useampia tehtäviä. Näin laajaa tehtäväluetteloa ei ole
tarkoituksenmukaista seurata kuukausiraportissa.
Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ovat kuntalaisten
nähtävissä kaupungin verkkosivuilla. On käyty keskusteluja siitä, pitäisikö
kaupungin diarin olla avoin kuntalaisille. Tämä tukisi avoimuutta, mutta
haasteena on salassa pidettävät asiat ja tietosuojakysymykset.
Toistaiseksi asia ei ole ollut valmistelussa. Kun asia otetaan työstettäväksi,
sille varataan resurssit ja hankkeesta tehdään projekti.
Päätösten ennakkoarvioinnit löytyvät nykyisin asianomaisen päätöksen
liitteistä. Erillistä ennakkoarviointien julkaisua verkkosivuille ei ole tehty.
Kaupungilla on käytettävissään Sähköinen hyvinvointikertomus
-järjestelmä. Se sisältää mm. päätösten ennakkoarvioinnin. Jos
ennakkoarvioinneissa käytettäisiin sähköistä järjestelmää, olisi mahdollista
julkaista ennakkoarvioinnit sivustolle www.sähköinenhyvinvointikertomus.fi.
Asiakirjat ovat siinä luettavissa kuntakohtaisesti. Salo ei ole vielä aloittanut
sähköisen ennakkoarvioinnin käytännön toteutusta, mutta
kaupunginjohtajan johtoryhmässä siitä on käyty myönteistä keskustelua.
Järjestelmän avulla voitaisiin kehittää päätösten ennakkoarviointia ja
niiden avoimuutta. Hanketta viedään eteenpäin johtoryhmässä.
Edellä on mainittu toimenpiteitä, joilla tehtäviä seurataan. Käytössä olevien
keinojen ohella on aina tarkasteltava mahdollisuuksia tehdä asioita uudella
ja tehokkaammalla tavalla. Omaa ja oman palvelualueen toimintaa
pyritään strategiamme mukaisesti tekemään joka päivä paremmin.
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Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee vastauksen tiedoksi ja ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo valtuustolaoitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Muutos vanhusneuvoston kokoonpanoon
3732/00.00.01.01/2018
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 71

Valmistelija: hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi, puh.
02 778 2030
Kaupunginhallitus on nimennyt päätöksellään 11.9.2017 § 113 Salon
kaupungin vanhusneuvoston jäsenet toimikaudeksi 2017-2021.
Vanhusneuvoston kokoonpano on seuraava:
Järjestöjen nimeämät jäsenet
Jäsen

Varajäsen

Salon alueen eläkeliitto ry
Jari J Laiho
Leena Oksanen

Pertti Toivonen
Sirkka-Liisa Pirhonen

Salon kansalliset seniorit ry
Raili Heikinheimo
Heikki Lange

Helinä Mäkelä
Hannu Nurmi

Salon alueen eläkeläiset ry
Juhani Kolppanen
Sirpa Koski

Laila Vähälä
Raili Suontausta

Salon eläkkeensaajat ry
Sirpa Kallio
Pekka Lintunen

Mirja Jokinen
Jaakko Raute

Salon veteraaniyhdistykset
Kari Virtanen
Risto Hellström

Terttu Näremaa-Helin
Esko Orrenmaa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajana on Sanna Merikallio-Tepponen
ja varaedustajana Heikki Liede. Lisäksi vanhusneuvostossa on
asiantuntijajäsenenä terveyden edistämisen koordinaattori Marita
Päivärinne ja sihteerinä toiminnanohjaaja Minna Lähdemaa.
Salon alueen eläkeläiset ry:n edustus vanhusneuvostossa on muuttunut
jäsen Juhani Kolppasen paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Yhdistys on
ilmoittanut uuden jäsenen ja varajäsenen:
Salon alueen eläkeläiset ry
Raili Suontausta, jäsen
Sirpa Koski, jäsen
Kaupunginjohtaja:

Laila Vähälä, varajäsen
Kirsti Lindholm, varajäsen
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Kaupunginhallitus hyväksyy vanhusneuvoston kokoonpanon esitetyn
mukaisena.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginvaltuuston kokouksen 4.2.2019 täytäntöönpanot
462/00.02.00.00/2019
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 72
Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston päätökset kokouksesta
4.2.2019 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne
täytäntöön seuraavasti:
§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ei toimenpiteitä
§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenille
Ei toimenpiteitä
§ 3 Asioiden käsittelyjärjestys
Ei toimenpiteitä
§ 4 Kyselytunti
Erillinen muistio
§ 5 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen tarkastuslautakunnalle
Ei toimenpiteitä
§ 6 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Kivikoskentie
hyväksymiskäsittely
Hyväksymiskuulutus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, lausunnon antaja,
Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen maanmittauslaitos, kiinteistö- ja
mittauspalvelut, rakennus- ja ympäristövalvonta, kaupunkisuunnittelu,
voimaantulokuulutus
§ 7 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Halikon sairaalan asuinalue,
hyväksymisvaihe
Hyväksymiskuulutus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin Ky, lausunnon antaja, Varsinais-Suomen liitto,
Varsinais-Suomen maanmittauslaitos, kiinteistö- ja mittauspalvelut,
rakennus- ja ympäristövalvonta, kaupunkisuunnittelu, voimaantulokuulutus
§ 8 Halikon sairaalan asuinalue, asemakaavan muutoksen ja
laajennuksen toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus ja kauppakirja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ky, kiinteistö- ja mittauspalvelut,
rakennus- ja ympäristövalvonta, kaupunkisuunnittelu, talouspalvelut,
Kunnan Taitoa Oy
§ 9 Ranta-asemakaava, Meri-Teijon osa-alue B muutos 2, hyväksyminen
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Hyväksymiskuulutus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaava-alueen
maanomistaja, kaavanlaatija, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen
maanmittauslaitos, kiinteistö- ja mittauspalvelut, rakennus- ja
ympäristövalvonta, kaupunkisuunnittelu, voimaantulokuulutus
§ 10 Sari Pesosen ym. valtuustoaloite kaupungin väliaikaisrahoituksesta
paikallisille yhdistyksille
Valmisteltavaksi yhteistyössä talousjohtajalle ja kyläasiamiehelle
§ 11 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite kielten opetuksen
lisäämisestä
Ei toimenpiteitä
§ 12 Kaupunginvaltuuston päätös talousarvion 2018 yhteydessä
ympärivuorokautisen palveluyksikön perustamisen selvittämisestä
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle, apulaiskaupunginjohtajalle ja
vanhuspalveluiden johtajalle
§ 13 Tilintarkastuspalvelujen hankinta
Tarkastuslautakunnalle, sisäiselle tarkastajalle
§ 14 Jaana Haapasalon ym. valtuutettujen valtuustoaloite
apuvälinelainaamon siirtämisestä ydinkeskustaan
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle, apulaiskaupunginjohtajalle,
terveyspalveluiden johtajalle
§ 15 Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite aurinkovoimalan
hankinnasta keskusjätevedenpuhdistamolle
Liikelaitos Salon Veden johtokunnalle ja toimitusjohtajalle
§ 16 Matti Varajärven ym. valtuustoaloite maksuttomasta
joukkoliikenteestä
Kaupunkikehityslautakunnalle, kaupunkikehityspalveluiden johtajalle,
johtavalle liikenneasiantuntijalle
§ 17 Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttomista synnytyksistä
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle, apulaiskaupunginjohtajalle,
terveyspalveluiden johtajalle
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen
kokouksista
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 73

Lautakuntiin ja kaupungin muihin yhteisöihin kaupunginhallituksen edustajiksi nimetyt jäsenet selostavat lautakunnissa ja yhteisöissä käsiteltyjä keskeisimpiä asioita.
Kaupunginjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin seuraavat raportit:
Simo Vesa / Vapaa-ajan lautakunta
Anna-Leena Yli-jama / Henkilöstöjaosto
Marja Ruokonen / Opetuslautakunta
Johanna Riski / Sosiaali- ja terveyslautakunta
Merkittiin tiedoksi.
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Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 74

Kaupunginhallitukselle esitellään seuraavat oheismateriaalina olevat lautaja johtokuntien pöytäkirjat:
Konsernijaosto
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Liikelaitos Salon Veden johtokunta
Henkilöstöjaosto
Keskusvaalilautakunta
Opetuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

14.1.2019
16.1.2019
17.1.2019
25.1.2019
29.1.2019
29.1.2019
30.1.2019

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 12.02.2019 § 75

Kaupunginhallituksen kokousjärjestelmään on julkaistu ajalla 21.1. 11.2.2019 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.
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Saku Nikkasen hallitusaloite Matildajärven veden laadusta
697/00.02.51/2019
Kaupunginhallitus 12.02.2019 § 76
Saku Nikkanen teki seuraavan kuntalaisten toimittamaan kirjeeseen
perustuvan hallitusaloitteen:
"Esitän, että Salon kaupunki ryhtyy metsähallituksen kanssa neuvotteluihin
Perniön kaupungin osassa sijaitsevan Matildajärven rannalla asuvien
kuntalaisten puolesta. Neuvottelujen tavoite on päästä sopimukseen jonka
tuloksena järven kylänpuoleisessa päässä oleva pohjapato puretaan ja
siirrytään käyttämään olemassa olevaa patoluukkua. Tämän muutoksen
myötä on tavoitteena parantaa järven veden laatua joka on heikentynyt
pohjapadon rakentamisen myötä."
Kuntalaisten kirje on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginhallitus päätti lähettää hallitusaloitteen valmisteltavaksi.
Liitteet

Liite 26

Mathildedalin järvi ja jokiuoman padot -kirje
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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: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
49, 50, 51, 69
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:
49, 50, 51, 52, 69
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

68,

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.
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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.

