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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 9.4.2020

Susanna Suoniemi
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 14.4.2020
Kati Paunonen
Hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ari Arvela
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VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Kunnanvaltuusto

06.04.2020

§5

13

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KVAL § 5

Valtuuston kokouksen laillisuus edellyttää, että valtuusto on kutsuttu koolle kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen edellyttämällä tavalla.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.
Tällä kertaa valtuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululle
1.4.2020.
Esityslista ja kokouskutsu on lähetetty kutsuna valtuutetuille, kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle.
Esityslista on lähetetty tiedoksi kunnanviraston johtoryhmälle, kaikkien
valtuustoryhmien ensimmäiselle varavaltuutetulle, arkistoon ja tiedotusvälineille.
Lisäksi lyhennetty kokouskutsu ilman asialuetteloa on valtuuston päätöksen mukaisesti julkaistu Lempäälän-Vesilahden Sanomissa.
Paikalla olevien valtuutettujen lukumäärä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Kunnanvaltuusto

06.04.2020

§6

14

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
KVAL § 6

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös

Harri Penttilän ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna
Suoniemi ja Ari Arvela.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

16.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

§ 45
§ 63
§7
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VESILAHDEN KUNTASTRATEGIA 2030 MUKAISET VUODEN 2020 TEHTÄVÄALUIEDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA MUUTOSTALOUSARVIO VUODELLE 2020 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET
KHAL § 45

Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi 2.12.2019 §46 talousarvion vuodelle 2020 ja §47 Vesilahden kuntastrategian 2030. Hyväksytyn talousarvion
tehtäväalueiden tavoitteet oli johdettu kunnan aiemmasta strategiasta.
Uuden strategian tultua voimaan tehtäväalueiden tavoitteet päivitetään
vastaamaan uutta kuntastrategiaa.
Kunnanhallituksen alaisia tehtäväalueita ovat luottamushenkilöhallinto,
yleishallinto, tukipalvelut, elinkeinotoimi, kaavoitus, maa- ja metsätilat,
maaseututoimi, sosiaali- ja terveystoimen hallinto, sosiaali- ja terveystoimi
yta, ympäristöterveydenhuolto, sotiemme veteraanit
Kunnanvaltuuston 2.12.2019 §46 hyväksymässä talousarviokirjassa ei ole
asetettu ympäristöterveydenhuollolle ja sotiemme veteraaneille, eikä näille
tehtäväalueille ole tarkoituksenmukaista laatia myöskään uuden kuntastrategian mukaisia tavoitteita.
Vesilahden kuntastrategia 2030 mukaiset kunnanhallituksen alaisten tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä nro 1/ § 45.
Kuntastrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen esitetään seuraavat määrärahamuutokset:
1. Elinkeinotoimen tehtäväalue -80 000 euroa
1. Määräraha tarvitaan yrityshankinnan toteuttamiseksi. Määrärahan käyttö täysimääräisesti toteutuessaan tuottaa samalla
myös tuloja, työpaikkoja ja imagohyötyä kunnalle. Raha on siis
varautuminen siihen, että kunnan sitoumukset toteutuvat, jolloin
yrityshankinta on onnistunut.
2. Maa- ja metsätilat -tehtäväalue -33 000 euroa
- Maa- ja metsätiloille tulee tuotto kunnan myymistä omakotitalotonteista. Tonttimyynnin toteutuessa ja syntyessä markkinointikumppanuutemme kautta, tulee kunnalle taloudellisia sitoumuksia samalla kun syntyy tuottoa. Siksi kunnan tulee varautua
mahdollisesti toteutuviin suurempiin menoihin, koska samalla
syntyy suurempaa tuottoa ja kuntaan saadaan uusia asukkaita.
Budjetissa määritellyn 150 000€ euron suuruisen myyntivoiton
saavuttamiseksi tarvitaan lisäpanostuksia.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
1. liitteenä olevat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle
2020.
2. hyväksyy elinkeinotoimea koskevan -80 000 euron suuruisen määrärahamuutoksen ja maa- ja metsätiloja koskevan -33 000 euron
suuruisen määrärahamuutoksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

16.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

§ 45
§ 63
§7

Päätös

16

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KHAL § 63/ 30.3.20

Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi 2.12.2019 §46 talousarvion vuodelle 2020 ja §47 Vesilahden kuntastrategian 2030. Hyväksytyn talousarvion
tehtäväalueiden tavoitteet oli johdettu kunnan aiemmasta strategiasta.
Uuden strategian tultua voimaan tehtäväalueiden tavoitteet päivitetään
vastaamaan uutta kuntastrategiaa.
Kunnanhallituksen alaisia tehtäväalueita ovat luottamushenkilöhallinto,
yleishallinto, tukipalvelut, elinkeinotoimi, kaavoitus, maa- ja metsätilat,
maaseututoimi, sosiaali- ja terveystoimen hallinto, sosiaali- ja terveystoimi
yta, ympäristöterveydenhuolto, sotiemme veteraanit
Kunnanvaltuuston 2.12.2019 §46 hyväksymässä talousarviokirjassa ei ole
asetettu ympäristöterveydenhuollolle ja sotiemme veteraaneille, eikä näille
tehtäväalueille ole tarkoituksenmukaista laatia myöskään uuden kuntastrategian mukaisia tavoitteita.
Vesilahden kuntastrategia 2030 mukaiset kunnanhallituksen alaisten tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä nro 1/ § 63.
Kuntastrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen esitetään seuraavat määrärahamuutokset:
1. Elinkeinotoimen tehtäväalue -90 000 euroa
2. Määräraha tarvitaan yrityshankinnan toteuttamiseksi. Määrärahan käyttö täysimääräisesti toteutuessaan tuottaa samalla
myös tuloja, työpaikkoja ja imagohyötyä kunnalle. Raha on
siis varautuminen siihen, että kunnan sitoumukset toteutuvat,
jolloin yrityshankinta on onnistunut. (-80 000)
3. Määräraha tarvitaan innovaatiopalkinnon perustamiseen

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy elinkeinotoimea koskevan -90 000 euron suuruisen määrärahamuutoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 7/ 6.4.20

Liite nro 1/ § 7 Vesilahden kuntastrategia 2030 mukaiset kunnanhallituksen alaisten tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet

Käsittely

Käsittelyn aikana kunnanvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta
mahdollisuutta tekniseen korjaukseen päätösesityksen osalta. Tekninen
korjaus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

16.03.2020
30.03.2020
06.04.2020

§ 45
§ 63
§7

Ehdotus

17

Kunnanhallitus:
Valtuusto päättää, että se hyväksyy
1. liitteenä olevat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle
2020
2. elinkeinotoimea koskevan -90 000 euron suuruisen määrärahamuutoksen
3. maa- ja metsätiloja koskevan 33 000 euron suuruisen lisämäärärahamuutoksen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- talouspäällikkö
- elinvoimakoordinaattori

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

03.03.2020
16.03.2020
06.04.2020

§ 15
§ 46
§8
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VESILAHDEN KUNTASTRATEGIA 2030 MUKAISET VUODEN 2020 TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
RAK. JA YMP. LTK § 15
Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi 2.12.2019 §46 talousarvion vuodelle 2020 ja §47 Vesilahden kuntastrategian 2030. Hyväksytyn talousarvion
tehtäväalueiden tavoitteet oli johdettu kunnan aiemmasta strategiasta.
Uuden strategian tultua voimaan tehtäväalueiden tavoitteet päivitetään
vastaamaan uutta kuntastrategiaa.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisia tehtäväalueita ovat rakennusvalvonta, yksityistiet, ympäristönsuojelu.
Vesilahden kuntastrategia 2030 mukaiset tehtäväalueiden toiminnalliset
tavoitteet ovat liitteinä.
Liitteet:
- liite nro 1/ § 15 Rakennusvalvonnan toiminnalliset tavoitteet 2020
- liite nro 2/ § 15 Ympäristönsuojelun toiminnalliset tavoitteet 2020
- liite nro 3/ § 15 Yksityisteiden toiminnalliset tavoitteet 2020
Ehdotus

vt. rakennustarkastaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat tehtäväalueiden
toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että myönnettiin talouspäällikkö Merja Vihtiälälle
läsnäolo ja puheoikeus tämän pykälän ajaksi.
-----

KHAL § 46/ 16.3.20

Liitteet:
- liite nro 1/ § 46 Rakennusvalvonnan toiminnalliset tavoitteet 2020
- liite nro 2/ § 46 Ympäristönsuojelun toiminnalliset tavoitteet 2020
- liite nro 3/ § 46 Yksityisteiden toiminnalliset tavoitteet 2020

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 8/ 6.4.20

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitteet:
- liite nro 1/ § 8 Rakennusvalvonnan toiminnalliset tavoitteet 2020
- liite nro 2/ § 8 Ympäristönsuojelun toiminnalliset tavoitteet 2020
- liite nro 3/ § 8 Yksityisteiden toiminnalliset tavoitteet 2020

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

03.03.2020
16.03.2020
06.04.2020

§ 15
§ 46
§8

Ehdotus

19

Kunnanhallitus:
Valtuusto päättää, että se hyväksyy liitteenä olevat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- rakennus- ja ympäristölautakunta

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

11.03.2020
16.03.2020
06.04.2020

§ 28
§ 47
§9
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VESILAHDEN KUNTASTRATEGIA 2030 MUKAISET VUODEN 2020 TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET / TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEKNINEN LTK § 28

Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi 2.12.2019 § 46 talousarvion vuodelle 2020 ja § 47 Vesilahden kuntastrategian 2030. Hyväksytyn talousarvion
tehtäväalueiden tavoitteet oli johdettu kunnan aiemmasta strategiasta.
Uuden strategian tultua voimaan tehtäväalueiden tavoitteet päivitetään
vastaamaan uutta kuntastrategiaa.
Teknisen lautakunnan alaisia tehtäväalueita ovat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, liikenneväylät ja yleiset alueet, vesi- ja viemärilaitos ja palo- ja
pelastustoimi
Vesilahden kuntastrategia 2030 mukaiset tehtäväalueiden toiminnalliset
tavoitteet ovat liitteenä
- liite nro 1/ § 28 Teknisen hallinnon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- liite nro 2/ § 28 Kiinteistötoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- liite nro 3/ § 28 Liikenneväylien ja yleisten alueiden toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen
- liite nro 4/ § 28 Vesi- ja viemärilaitoksen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- liite nro 5/ § 28 Palo- ja pelastustoimen toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen

Ehdotus

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat tehtäväalueiden toiminnalliset
tavoitteet vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KHAL § 47/ 16.3.20

Liitteet:
- liite nro 1/ § 47 Teknisen hallinnon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- liite nro 2/ § 47 Kiinteistötoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- liite nro 3/ § 47 Liikenneväylien ja yleisten alueiden toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen
- liite nro 4/ § 47 Vesi- ja viemärilaitoksen toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen
- liite nro 5/ § 47 Palo- ja pelastustoimen toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

11.03.2020
16.03.2020
06.04.2020

§ 28
§ 47
§9

Päätös

21

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020, kun tavoitteiden
taloudellisia lukuja ja luottamushenkilöhallintoa koskeviin kirjauksiin on
tehty teknisiä korjauksia.
-----

KVAL § 9/ 6.4.20

Liitteet:
- liite nro 1/ § 9 Teknisen hallinnon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- liite nro 2/ § 9 Kiinteistötoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- liite nro 3/ § 9 Liikenneväylien ja yleisten alueiden toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen
- liite nro 4/ § 9 Vesi- ja viemärilaitoksen toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen
- liite nro 5/ § 9 Palo- ja pelastustoimen toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Valtuusto päättää, että se hyväksyy liitteenä olevat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- tekninen lautakunta

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

10.03.2020
16.03.2020
06.04.2020

§ 29
§ 48
§ 10
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VESILAHDEN KUNTASTRATEGIA 2030 MUKAISET VUODEN 2020 TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA MUUTOSTALOUSARVIO VUODELLE 2020 / SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVtk § 29

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi 2.12.2019 §46 talousarvion vuodelle 2020 ja §47 Vesilahden kuntastrategian 2030. Hyväksytyn talousarvion
tehtäväalueiden tavoitteet oli johdettu kunnan aiemmasta strategiasta.
Uuden strategian tultua voimaan tehtäväalueiden tavoitteet päivitetään
vastaamaan uutta kuntastrategiaa.
Sivistyslautakunnan alaisia tehtäväalueita ovat sivistyslautakunnan hallinto, peruskoulut, muu koulutus, varhaiskasvatus, liikunta- ja nuorisotoimi,
kirjastotoimi sekä kulttuuritoimi.
Vesilahden kuntastrategia 2030 mukaiset tehtäväalueiden toiminnalliset
tavoitteet ovat liitteenä nro 1/ §29.
Kuntastrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen esitetään seuraavat määrärahamuutokset:
-

Ehdotus

Peruskoulujen tehtäväalue -47 000 euroa
o Intensiivisen tuen ryhmän perustaminen 1.8.2020
Liikunta- ja nuorisotoimen tehtäväalue -40 000 euroa
o Islannin mallin toimet, harrastuskoordinaattori sekä nuorten
harrastustoiminnan tukemisen kokeilu

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy
1. liitteenä olevat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle
2020
2. sivistyslautakunnan tehtäväaluetta koskevan -87 000 euron suuruisen määrärahamuutoksen vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KHAL § 48/ 16.3.20

Liite nro 1/ § 48 Vesilahden kuntastrategia 2030 mukaiset tehtäväalueiden
toiminnalliset tavoitteet (sivistyslautakunta)

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
1. liitteenä olevat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle
2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

10.03.2020
16.03.2020
06.04.2020

§ 29
§ 48
§ 10

23

2. hyväksyy sivistyslautakunnan tehtäväaluetta koskevan -87 000 euron suuruisen määrärahamuutoksen vuodelle 2020.
Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy
1. liitteenä olevan tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle
2020, kun tavoitteiden taloudellisia lukuja ja luottamushenkilöhallintoa koskeviin kirjauksiin on tehty teknisiä korjauksia.
2. hyväksyy sivistyslautakunnan tehtäväaluetta koskevan 87 000 euron
suuruisen lisämäärärahamuutoksen vuodelle 2020.
-----

KVAL § 10/ 6.4.20

Liite nro 1/ § 10 Vesilahden kuntastrategia 2030 mukaiset tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet (sivistyslautakunta).

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Valtuusto päättää, että se hyväksyy
-

liitteenä olevat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle
2020

-

hyväksyy sivistyslautakunnan tehtäväaluetta koskevan 87 000 euron
suuruisen lisämäärärahamuutoksen vuodelle 2020

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- sivistyslautakunta

Pöytäkirjan tarkastajat:
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HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
KHAL § 65

Vesilahden kunnan hallintosäännössä ei ole erikseen määritelty poikkeusolojen hallintoa, viestintää tai johtamista. Hallintosäännön 1. osan 1.
luvussa otetaan kantaa johtamiseen ja kunnanjohtamisjärjestelmään, mutta poikkeusoloista ei ole erikseen säädetty.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää lisätä hallintosäännön 1. lukuun 6 § Häiriö - ja poikkeustilanteet, jossa määritellään
kunnan johtamisjärjestelmä poikkeusoloissa seuraavasti:
1.

luku 6 § Häiriö- ja poikkeustilanteet

Seuraavia sääntöjä sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa. Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kunnan päätöksenteossa tai toiminnassa poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä tai valtuuksia.
1. Suunnitelmat
Kunnalla on valmiuslainmukainen valmiussuunnitelma poikkeusolojen varalle. Siinä suunnitellaan elintärkeiden toimintojen turvaaminen ja tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo kunnanhallitus Toimialat laativat valmiussuunnittelun omien toimintojensa osalta. Toimialojen valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo osaston toimintaa ohjaava lautakunta tai kunnanhallitus. Valmiussuunnittelua edellytetään myös elintärkeiden toimintojen hoitamisen kannalta tärkeiltä ostopalveluiden tuottajilta ja sopimuskumppaneilta.
2. Johtaminen häiriötilanteissa
Tämän hallintosäännön normaaleja määräyksiä noudatetaan myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, jollei kohdasta 3 tai valmiuslaista muuta
johdu.
3. Erityiset toimivaltuudet
Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja käyttää normaalista toimivallastaan poiketen erityistä päätösvaltaa peruspalveluiden
turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi. Erityinen toimivaltuus
koskee hallinnonalojen toimintojen yhteensovitusta, taloudellisia resursseja, henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Erityinen toimivaltuus tulee
käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Lisäksi se voidaan ottaa käyttöön häiriötilanteissa kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan johtoryhmässä esittelystä tekemällä
päätöksellä. Toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhallitus. Toimivaltuuden käyttö tapahtuu aina kunnan valmiusryhmässä. Erityiseen toimivaltaan liittyvät päätökset tekee kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä
henkilö johtoryhmän jäsenen esittelystä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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4. Organisaatio
Luottamusorganisaatiot jatkavat toimintaansa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa pääsääntöisesti normaalisti. Kunnanhallitus ja lautakunnat
voivat delegoida ennalta tai tilanteen aikana toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Valtioneuvosto voi lisäksi poikkeusoloissa asetuksella säädellä luottamusorganisaation toimintaa. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnan toimintaa johtaa kunnanjohtaja ja hänen johtamansa valmiusryhmä. Valmiusryhmän muodostavat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja, kunnan insinööri, kehitysjohtaja sekä talouspäällikkö.
Valmiusryhmä voi kutsua tuekseen tilanteen edellyttämiä asiantuntijoita,
sidosryhmien edustajia ja tukipalveluita.
5. Viestintä
Poikkeuksellisten toimivaltuuksien ollessa käytössä kaikki kunnan viestintä tapahtuu valmiusryhmän koordinoimana.
Käsittely

Jäsen Pispala esitti lukuisia muutoksia pykälään, mutta Pispalan esitys
raukesi kannattomana.
Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko esityksen kohdasta 4 ”organisaatio” poistaa seuraava lause: ”Valtioneuvosto
voi lisäksi poikkeusoloissa asetuksella säädellä luottamusorganisaation
toimintaa.” ja kohtaan 5 ”viestintä” lisätä seuraava lause: ”Valmiusryhmä
tiedottaa toimistaan kunnanhallitusta säännöllisesti.” Päätettiin yksimielisesti, että voidaan.’

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin käsittelyn aikana tehdyin korjauksin.
-----

KVAL § 11/ 6.4.20
Käsittely

Käsittelyn aluksi valtuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaan
valtuutettujen Uusi-Erkkilä ja Penttilä tekemät ehdotukset kahdesta teknisestä korjauksesta ehdotukseen. Kohdan 4 osalta korjataan sana ”luottamusorganisaatio” muotoon ”luottamushenkilöorganisaatio” ja ”sivistystoimenjohtaja” muotoon ”sivistysjohtaja”. Muutokset sopivat valtuustolle.

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää lisätä hallintosäännön 1. lukuun 6 § Häiriö - ja
poikkeustilanteet, jossa määritellään kunnan johtamisjärjestelmä poikkeusoloissa seuraavasti:
1.

luku 6 § Häiriö- ja poikkeustilanteet

Seuraavia sääntöjä sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa. Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kunnan päätöksenteossa tai toiminnassa poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä tai valtuuksia.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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1. Suunnitelmat
Kunnalla on valmiuslainmukainen valmiussuunnitelma poikkeusolojen varalle. Siinä suunnitellaan elintärkeiden toimintojen turvaaminen ja tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo kunnanhallitus Toimialat laativat valmiussuunnittelun omien toimintojensa osalta. Toimialojen valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo osaston toimintaa ohjaava lautakunta tai kunnanhallitus. Valmiussuunnittelua edellytetään myös elintärkeiden toimintojen hoitamisen kannalta tärkeiltä ostopalveluiden tuottajilta ja sopimuskumppaneilta.
2. Johtaminen häiriötilanteissa
Tämän hallintosäännön normaaleja määräyksiä noudatetaan myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, jollei kohdasta 3 tai valmiuslaista muuta
johdu.
3. Erityiset toimivaltuudet
Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja käyttää normaalista toimivallastaan poiketen erityistä päätösvaltaa peruspalveluiden
turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi. Erityinen toimivaltuus
koskee hallinnonalojen toimintojen yhteensovitusta, taloudellisia resursseja, henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Erityinen toimivaltuus tulee
käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Lisäksi se voidaan ottaa käyttöön häiriötilanteissa kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan johtoryhmässä esittelystä tekemällä
päätöksellä. Toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhallitus. Toimivaltuuden käyttö tapahtuu aina kunnan valmiusryhmässä. Erityiseen toimivaltaan liittyvät päätökset tekee kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä
henkilö johtoryhmän jäsenen esittelystä.
4. Organisaatio
Luottamushenkilöorganisaatiot jatkavat toimintaansa häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa pääsääntöisesti normaalisti. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat delegoida ennalta tai tilanteen aikana toimivaltaansa alaiselleen
viranhaltijalle. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnan toimintaa johtaa
kunnanjohtaja ja hänen johtamansa valmiusryhmä. Valmiusryhmän muodostavat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, kunnan insinööri,
kehitysjohtaja sekä talouspäällikkö. Valmiusryhmä voi kutsua tuekseen tilanteen edellyttämiä asiantuntijoita, sidosryhmien edustajia ja tukipalveluita.
5. Viestintä
Poikkeuksellisten toimivaltuuksien ollessa käytössä kaikki kunnan viestintä tapahtuu valmiusryhmän koordinoimana. Valmiusryhmä tiedottaa toimistaan kunnanhallitusta säännöllisesti.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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VUODEN 2019 AIKANA JÄTETYT VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET
KHAL § 49

Valtuustoaloitteet:
Hallintosäännön 13 luvun 1 §:ssä todetaan valtuutettujen aloitteista seuraavaa:
”Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin
niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”
VUODEN 2019 AIKANA JÄTETYT VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET
Vuonna 2019 jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:
1) Kunnanvaltuuston 4.3.2019 kokouksessa Vihreiden valtuutettu Susanna Suoniemi jätti aloitteen Vesilahden kunnan lapsiystävällisyyden parantamisesta (liite nro 1/ § 49)
Sivistyslautakunta:
UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallin kautta kunnat voivat edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly City -malliin. Kunta
arvioi, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään toteutuu. Kartoituksen tehtyään kunta valitsee, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunta arvioi työnsä tulokset ja
raportoi niistä Unicefille. Unicef arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia ja kunta voi saada Unicefin Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen. Tunnus on voimassa kaksi vuotta. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä.
Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen. Kunnan tehtävänä on yhdenvertaisuuden, tasaarvon sekä hyvinvoinnin edistäminen. Kunnassa vahvistetaan lasten ja
nuorten osallisuutta ja päätöksenteossa otetaan huomioon lapsivaikutusten arviointi. Vesilahden kunnan strategia 2030 sekä sivistystoimen visio
2025 edistävät edellä mainittuja asioita. Valtuustoaloite lapsiystävällisen
kunnan toimintaperiaatteesta on kannatettava. Unicef-lapsiystävällinen
kunta -mallin selvitys- ja valmistelutyö esitetään Vesilahden kunnan hyvinvointityöryhmän tehtäväksi, joka hakee lapsiystävällinen kunta -malliin
mukaan vuoden 2020 haussa.
Sivistyslautakunta päättää antaa selosteen mukaisen selvityksen ja toteaa
omalta osaltaan kuntalaisaloitteeseen tulleen käsitellyksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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2) Kunnanvaltuuston 29.4.2019 kokouksessa Vihreiden valtuutettu Susanna Suoniemi jätti aloitteen avohakkuuttomasta kuntametsien
hoidosta Vesilahden kunnassa (liite nro 2/ § 49).
Kunnanjohtaja:
Kuntien metsäomaisuutta hoidetaan kunnan metsäsuunnitelman mukaisesti. Ns. jatkuva kasvatus ei ole suunnitelman mukaan kestävä ratkaisu
kaikkien metsien käsittelyyn. Jos tavoitellaan edes lähes nykyistä tuottoa
pitäisi vuotuiset hakkuupinta-alat kaksinkertaistaa, joka on näissä sääolosuhteissa vaikeaa. Kantorahatulo on vähäisempi, kun kaikki hakkuut olisivat harvennushakkuita (hinta halvempi), korjuujäljet pahenisivat, metsät
kuusettuisivat, koska männyt ja koivut eivät uudistu varjossa. Samalla juurikääpä lisääntyy, kun hakkuita joudutaan tekemään sulan maan aikana.
Vesilahden kunnan metsissä on jo nyt pyritty suosimaan luontaista uudistamista aina, kun se on ollut mahdollista. Säästöpuuryhmät (hakkuun ulkopuolelle jäävät luonnontilaiset alueet) ovat olleet vähintään 10 % uudistusalan pinta-alasta. Edellisen metsäsuunnitelman yhteydessä tehtiin
luontokartoitus, johon merkittiin vähäisetkin suojelulliset arvot, jotka on
huomioitu hakkuissa (esim. siirretty hakkuut ja hoitotyöt pesimiskauden
jälkeen). Taajamien ympärillä joissa on ollut polkuja tai muuta havaittavaa
virkistyskäyttöä, on vain tehty talviaikaisia harvennushakkuita (Anttilanvuori, Honkiniemi, Karholanmaa ja Takamaa). Uudistamistöiden yhteydessä maanmuokkaus on ollut vähäistä kaivurilaikutusta, jonka jälkiä ei
viiden vuoden jälkeen juuri näe. Metsäojia, josta suurimmat vesistöhaitat
tänä päivänä ehkä tulee, ei ole kaivettu ainakaan viiteentoista vuoteen.
Kunta voi mahdollisuuksien mukaan pyytää metsäsuunnitelmastaan vielä
arvion kestävän kehityksen näkökulmasta.
3) Kunnanvaltuuston kokouksessa 23.9.2019 Keskustan valtuutettu
Miia Rajala jätti aloitteen Vesilahden liikenneturvallisuuden parantamisesta (liite nro 3/ § 49).
Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta päättää antaa tekniselle toimelle selvitettäväksi Vesilahden kunnan kevyenliikenteen väylien sijainnit, kunnot ja kehittämistarpeet koko kunnan alueelta vuoden 2020 loppuun mennessä. Tekninen
lautakunta palaa asian käsittelyyn kevyen liikenteen selvityksen jälkeen.
4) Kunnanvaltuuston kokouksessa 23.9.2019 Sosiaalidemokraattien
valtuutettu Marko Lounasranta jätti aloitteen luottamushenkilöiden
palkkioiden leikkaamisesta (liite nro 4/ § 49).
Hallintojohtaja:
Luottamustoimipalkkiot Vesilahden kunnassa ovat maltilliset, ja yksittäisen
kokouspalkkion suuruus on noin 40% alhaisempi kuin kehyskunnissa keskimäärin. Kokonaisuutena vuonna 2019 maksettiin luottamustoimipalkkioita 74505 euroa, joissa mukana ovat myös viranhaltijoille maksetut kokouspalkkiot.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Luottamushenkilöpalkkioiden määrään vaikuttaa palkkioiden suuruuden lisäksi kokousten ajankohdat ja kokoontumissykli sekä erilaisten ryhmien
lukumäärä. Mikäli palkkioita halutaan muuttaa, olisi realistinen säästöpotentiaali noin 20 000e.
Kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkkataso on merkittävä työnantajapoliittinen asia. Vesilahden kunnan viranhaltijoiden palkkaus on tarkastettu suurimmalta osin vuosina 2018 ja 2019, jolloin monissa tehtävissä oli vaihtuvuutta. Työnantajatoiminnassa Vesilahden kunta noudattaa
voimassaolevia kunnallisia työ-ja virkaehtosopimuksia, jotka eivät mahdollista palkanalennuksia ilman tehtävän vaativuuden alentamista. Tehtäväkohtaisten palkkojen alentaminen esimerkiksi viranhaltijan vaihtuessa
vaatisi tehtävien muutoksen ja vaarantaisi kunnan mahdollisuudet osaavien työntekijöiden rekrytointiin.
5) Kunnanvaltuuston kokouksessa 28.10.2019 Kokoomuksen valtuutettu Valto Sorva jätti aloitteen Narvan taajaman kevyen liikenteen
väylien parantamisesta (liite nro 5/ § 49).
Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi neuvotella Ely- keskuksen kanssa Narvan kevyenliikenteen väylien toteuttamisesta. Lisäksi tekninen lautakunta päättää antaa tekniselle toimelle selvitettäväksi Vesilahden kunnan kevyenliikenteen väylien sijainnit, kunnot ja kehittämistarpeet koko kunnan alueelta vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tekninen lautakunta palaa asian käsittelyyn kevyenliikenteen väylien selvityksen jälkeen.
6) Kunnanvaltuuston kokouksessa 28.10.2019 Kokoomuksen valtuutettu Ilona Leppänen (tekninen korjaus aloitteen tekijästä 17.3.2020)
jätti valtuustoaloitteen ”Kurjen lento” -maisematornin rakentamiseksi
Vesilahteen (liite nro 6/ § 49).
Elinvoimakoordinaattori:
Vesilahden kunnan on mahdollista käydä neuvotteluja maa-alasta Löyttyjärven tai Suonojärven rannalta, joissa olisi käyttötarkoitukseen soveltuvaa aluetta. Varsinkin Löyttyjärvellä on linnustolle otollinen vesistö, sekä
rauhallinen ympäristö. Voimme myös yhdessä neuvotella rakentavan
ryhmän kanssa maa-alasta. Rakennuksen tulisi täyttää kaikki tarvittavat
turvallisuus- ja rakentamismääräykset, jotta kunta voisi ottaa vastuuta tornin yläpidosta. Taloudellisen tilanteen ollessa vaikea, sekä valtuuston
päätöksellä matkailutoimen lakkauttamisen seurauksena kunta ei voi
osoittaa hankkeelle määrärahaa. Myös valtuustoaloitteessa todetaan, että
”se ei tuota voittoa kuntataloudelle”.
Kunta jää odottamaan hankkeen rakentajista ja rahoittajista koostuvan
neuvotteluryhmän kokouspyyntöä, sekä tarkempaa esitystä hankkeesta.
7) Kunnanvaltuuston kokouksessa 2.12.2019 kunnanvaltuutettu Matti
Kuusjärvi jätti valtuustoaloitteen matalankynnyksen aktiviteettejä
saamiseksi kuntalaisten ulottuville (liite nro 7/ § 49).
Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

16.03.2020
06.04.2020

§ 49
§ 12

30

Sivistyslautakunta:
Aloitteessa esitetään Kirkonkylän kaukalon pohjan asfaltoimista, kaukalon
viereisen väestönsuojan käyttöönottoa pukusuojaksi sekä katusalibandykaukalon hankkimista Kirjasto Lähteen takana olevalle parkkipaikalle
kaikkien kuntalaisten vapaaseen käyttöön.
Kaukalon pohjan asfaltointia on suunniteltu aikaisemminkin, mutta se on
jäänyt tähän asti toteutumatta. Asfaltointi helpottaisi sekä kentän hoitoa
niin kesäisin kuin talvisinkin sekä monipuolistaisi kaukalon käytön mahdollisuuksia. Estettä asfaltoinnille ei ole, joten asiaa olisikin hyvä esittää edelleen tekniselle lautakunnalle.
Väestönsuoja on tällä hetkellä teknisen toimen hallinnassa, eikä liikuntapalveluiden käytöstä ole sovittu. Kaukalon talvikäytön kannalta pukusuoja
olisi ehdottoman tarpeellinen. Ennen käyttöönottoa olisi kuitenkin huomioitava ja sovittava seuraavista asioista. Pukusuojan käyttö vaatisi oven
avaamista aamuisin ja sulkemista iltaisin. Tämä vaatisi tekniseltä toimelta
investointia sähköiseen lukitukseen, sillä manuaalisesti ko. työ ei nykyisillä
resursseilla onnistu. Lisäksi tilan kunnossapito- ja siivouspalveluiden tuomat kustannukset tulisi lisätä liikuntapalveluilta perittäviin sisäisiin kustannuksiin. Myös tilan valvonta tulisi pohtia ennen käyttöönottoa, jotta mahdolliselta epäasialliselta käytökseltä vältyttäisiin. Epäasiallinen käyttäytyminen estää myös tilan asianmukaisen käytön. Tilan käyttöä pukusuojana
voisi toteuttaa aluksi kokeiluluontoisesti, jolloin saadaan selville, pysyykö
tila hyvässä kunnossa ja asiallisessa käytössä.
Kirjaston takana oleva parkkipaikka on Pirkanmaan Osuuskaupan tontilla,
josta on tehty rasitesopimus Osuuskaupan kanssa. Tämä rasitesopimus
määrittää alueen käytön parkkipaikkana, jollaiseksi se on myös asemakaavassa merkitty. Näin ollen aluetta ei voida nykyisellään käyttää muuhun käyttötarkoitukseen.
Yksittäisten tapahtumien, kuten vaikkapa turnausten järjestäminen alueella voisi olla sovittaessa mahdollista ja tällaiseen toimintaan alue soveltuisikin mm. sijaintinsa puolesta erinomaisesti.
Uuteen kuntastrategiaan kirjatun ”Islannin mallin” mukaisesti uusia matalankynnyksen palveluita ja harrastusmahdollisuuksia tulee pyrkiä kehittämään, ja kaikkien helposti saatavilla olevat matalan kynnyksen palvelut
ovatkin strategiatyön yksi elementti.
Aloitteessa ehdotettujen toimintatapojen, kuten välineiden vuokraamisen,
erilaisten puitteiden mahdollistamisen sekä tapahtumien järjestäminen
ovat erinomaisia avauksia ”Islannin mallin” toteuttamiseksi ja toimintatapojen tuominen osaksi kunnan toimintaa, kunnassa tapahtuvaa vapaaaikapalvelutarjontaa sekä kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä toteuttaisivat strategian tavoitteita mallikkaasti. Lisäksi Kirkonkylän palvelualueen kehittyessä myös alueen liikunta- ja virkistyspalveluiden kehittäminen
ovat olennaisen tärkeä osa kunnan veto- ja elinvoimaa. Ehdotetaan, että
aloitteen ja selosteen mukaiset toimenpiteet arvioidaan strategian 2021
toimenpiteitä suunniteltaessa.
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Sivistyslautakunta päättää antaa selosteen mukaisen selvityksen ja toteaa
omalta osaltaan kuntalaisaloitteeseen tulleen käsitellyksi
8) Kunnanvaltuuston kokouksessa 2.12.2019 kunnanvaltuutettu Matti
Kuusjärvi jätti valtuustoaloitteen kunnallisten liikuntapaikkojen maksuttomuudesta (liite nro 8/ § 49).
Sivistyslautakunta:
Kuten aloitteessakin todetaan, on liikkumattomuus todella suuri ongelma,
jonka vuotuiset kustannukset ovat suuruudeltaan verrannolliset esimerkiksi tupakasta ja muista päihteistä tai työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin. Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalveluien ja UKKinstituutin tekemän tutkimuksen mukaan liikkumattomuuden kustannukset
Tampereen kaupunkiseudulla ovat noin 310 miljoonaa euroa vuodessa.
Vesilahden kunnan vuotuiset liikkumattomuudesta johtuvat kustannukset
ovat puolestaan noin 3,3 miljoonaa euroa.
Myös liikunnan harrastamisen kustannukset ovat ajankohtainen aihe, johon on otettu kantaa jopa valtion johtotasolta lähtien. Merkittävä osa liikuntaharrastusten kustannuksista koostuu tilavuokrista, joten muun muassa vuonna 2019 kaatuneen edellisen hallituksen SOTE-uudistuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen mukaisen kunnille jaettavan valtionosuuden yhtenä kriteerinä olivat kunnan tarjoamien liikuntatilojen maksuttomuus lapsille ja nuorille, jotta erityisesti lasten ja nuorten harrastamisen kustannukset saataisiin pidettyä mahdollisimman alhaisina.
Aikuisten harrastamisen kustannuksista ei samanlaisia suosituksia ole.
Vesilahdessa paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen lapsille ja nuorille järjestämään ohjattuun liikuntaan varatut liikuntatilavuorot ovat jo maksuttomia, jonka lisäksi seurojen järjestämille niin sanotuille perhevuoroille
myönnetään tilat puoleen hintaan normaalihinnasta.
Lisäksi eläkeläisille järjestetyistä ryhmäliikuntatunneista ei peritä vuokraa.
Muita alennuksia ei tällä hetkellä liikuntavuoroista tai kuntosalin käytöstä
kuitenkaan myönnetä.
Vuonna 2019 Vesilahden kunnan liikuntatiloista saadut tulot olivat yhteensä 29.950€, joista tilavuokrien osuus on hieman yli 15.300€ ja loput tuloista koostuvat kuntosalin käytöstä saatavista tuloista.
Näistä ulkopaikkakuntalaisten osuus vuonna 2019 on ollut yhteensä noin
1000-2000€. Näistä liikuntatilojen vuokratuloja on noin 1000€, mutta kuntosalin käyttäjien osuutta ei voida tarkalleen määrittää, sillä kuntosalipoletin ostajilta ei kerätä kotipaikkakuntaan liittyviä tietoja, eikä hinnoittelussa
ole eroja eri paikkakunnalta tulevien asiakkaiden välille. Näin ollen ehdotuksen mukaiset ilmaiset liikuntatilat pienentäisivät kunnan vuosittaisia tuloja noin 27.000€.
On kuitenkin selvää, että liikkumattomuus on myös Vesilahdessa varsin
kallis haaste, johon olisi pyrittävä tarttumaan kaikin keinoin. Jo prosentin
säästö liikkumattomuudesta koituvista kustannuksista riittäisi kattamaan
liikuntatilojen vuokrista saatavat tuotot.
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Liikuntatilojen edullisuus tai jopa maksuttomuus voisivat olla yksi keino
sekä rohkeasti erilainen kokeilu aktivoida ihmisiä liikuntaharrastuksen pariin. Lisäksi maksuttomat liikuntatilat voivat olla yksi apukeino uusien
asukkaiden houkuttelemiseksi.
Maksuttomat liikuntatilat eivät kuitenkaan varmuudella aktivoi liian vähän
liikkuvia, vaan maksuttomuus voi aktivoida jo valmiiksi aktiivisia liikkumaan entistä enemmän. Lisäksi tilojen maksuttomuus voi lisätä niin sanottuja ”haamuvarauksia”, jolloin käyttövuoroja varataan ”varmuudeksi”, mutta maksuttomuudesta johtuen vuoroja jää käyttämättä ja varauksia perumatta normaalia useammin.
Liikuntatilojen maksuttomuutta pohdittaessa olisikin hyvä pyrkiä selvittämään paraneeko tilojen käyttöaste kokonaisuutena (varausten määrä),
houkutteleeko maksuttomuus tiloille uusia käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä sekä
millainen varattujen vuorojen käyttöaste todellisuudessa on. Näin saataisiin käsitys siitä, ovatko maksuttomat liikuntasalivuorot houkutelleet uusia
– toivottavasti ennestään liikkumattomia – liikunnan harrastajia vai ovatko
ns. ”haamuvaraukset” lisääntyneet. Lisäksi olisi hyvä pohtia olisiko liikkumattomuuden ehkäisemiseen suunnatut panostukset tehokkaampaa laittaa monipuolisempien ja laajempien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen sekä liikkumattomien kuntalaisten tehokkaaseen tavoittamiseen
ja liikuntapalveluiden pariin ohjaamiseen.
Myös uuteen kuntastrategiaan kirjatun ”Islannin mallin” puitteissa on hyvä
pohtia keinoja mm. kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden edistämiseksi. Liikunnan harrastamisen mahdollisuudet ovat
yksi olennainen osa näitä toimenpiteitä, joten erilaisia rohkeitakin ratkaisuja liikkumattomuuden ehkäisemiseksi sekä liikuntatilojen käyttöasteen parantamiseksi on hyvä pohtia ja selittää kokeilemalla.
Ehdotetaan, että aloitteen ja selosteen mukaiset toimenpiteet ja maksuttomuus arvioidaan strategian 2021 toimenpiteitä suunniteltaessa.
Sivistyslautakunta päättää antaa selosteen mukaisen selvityksen ja toteaa
omalta osaltaan kuntalaisaloitteeseen tulleen käsitellyksi.
9) Kunnanvaltuuston kokouksessa 2.12.2019 kunnanvaltuutettu Miia
Rajala jätti valtuustoaloitteen nuorten tukipalveluiden uudelleenorganisoinnista ja arvioinnista (liite nro 9/ § 49).
Sivistyslautakunta:
Valtuustoaloitteessa esitetään, että nuorison tarvitsemien lähipalveluiden
kokonaisvaltainen organisointi ja tarvittavien toimien järjestäminen yhdessä nuorten, vanhempien ja heidän tukiverkostonsa sekä kolmannen sektorin kanssa toteutetaan mahdollisimman nopeasti.
Kuten aloitteesta käy ilmi, on lasten ja nuorten hyvinvointi ajankohtainen
aihe, sillä kouluterveyskyselystä löytyvien tulosten mukaan hyvinvointimittarit ovat matkalla huonompaan suuntaan ja häiriökäyttäytyminen lisääntyy.
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Kunta pyrkii tarttumaan näihin haasteisiin omien toimenpiteidensä kautta
muun muassa poikkihallinnollisten lapsi- ja perhepalveluiden työryhmän ja
oppilashuollon työryhmien toteuttamien toimenpiteiden avulla sekä nuorisotoimen toimenpiteiden, etsivän nuorisotyön ja entistä tiiviimmän kouluyhteistyön avulla. Lisäksi nuoret itse pääsevät vaikuttamaan heille tarjottaviin palveluihin nuorisovaltuuston ja nuoriso-ohjaajien keräämän palautteen kautta.
Näiden työryhmien kehittämissuunnitelmien pohjalta kunta on ryhtynyt
panostamaan suunnitellusti enenevässä määrin muun muassa koulunuorisotyöhön sekä vanhemmuuden ja perheiden tukemiseen kohdentaen
toimenpiteitä näihin osa-alueisiin. Myös esimerkiksi nuorisotilan aukioloaikoja on muokattu kysynnän ja nuorten toiveiden mukaan. Lisäksi nuorisotilaa pidetään tammi-helmikuun 2020 aikana auki kolmen viikonloppuna.
Tällä pyritään selvittämään olisiko viikonlopun aukioloajoille tarvetta ja kysyntää.
Niin nuorisopalveluiden kuin muidenkin edellä mainittujen ryhmien toimintaa ja uusia toimenpiteitä tullaan jatkossakin kehittämään esiin nousseiden tarpeiden mukaan, jotta toimenpiteillä päästäisiin tarttumaan mahdollisimman syvälle haasteiden ytimeen ja toimenpiteiden vaikuttavuus olisi
tätä kautta mahdollisimman hyvä. On kuitenkin hyvä huomioida, että toimintojen painopisteen siirtäminen yhteen paikkaan vähentää automaattisesti toimintaa jostain muualta. Esimerkiksi nuorisotilan ilta- ja viikonloppuaukioloaikojen lisääminen vähentää auttamatta merkittävästi muun muassa arkena tehtävää koulunuoristyötä, koululaisille suunnattua matalan
kynnyksen kerhotoimintaa sekä nuorisotilan iltapäivätoimintaa.
Esimerkiksi laajempien aukioloaikojen tarjoaminen vaatisi siis joko nuorisotyöhön kohdennettujen resurssien lisäämistä tai laajemman yhteistyön
tekemistä sidosryhmien välillä.
Kuntastrategiaan kirjatun ”Islannin mallin” mukaisia toimintatapoja pohdittaessa olisikin hyvä kartoittaa kunnan, järjestöjen ja vapaaehtoisten välillä
tehdyn yhteistyön kehittämistä lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistämään pyrittäessä. Strategian toimenpiteitä suunniteltaessa olisikin hyvä pohtia, kuinka edellä mainittujen sidosryhmien yhteistyötä voitaisiin syventää ja organisoida yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi.
Tärkeää on panostaa entistä enemmän perheiden varhaiseen tukeen jo
neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa sekä ennaltaehkäisevään työhön koko kasvunpolun jatkumossa.
Esitetään, että aloitteen ja selosteen mukaiset toiminnot huomioidaan uuden kuntastrategian toimenpiteitä suunniteltaessa.
Sivistyslautakunta päättää antaa selosteen mukaisen selvityksen ja toteaa
omalta osaltaan kuntalaisaloitteeseen tulleen käsitellyksi.
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34

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi edellä selostetut valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ja niiden käsittelyn tilanteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 12/ 6.4.20

Liitteet:
- liite nro 1/ § 12 Aloite Vesilahden kunnan lapsiystävällisyyden parantamisesta
- liite nro 2/ § 12 Aloite avohakkuuttomasta kuntametsien hoidosta
Vesilahden kunnassa
- liite nro 3/ § 12 Aloite Vesilahden liikenneturvallisuuden parantamisesta
- liite nro 4/ § 12 Aloite luottamushenkilöiden palkkioiden leikkaamisesta
- liite nro 5/ § 12 Aloite Narvan taajaman kevyen liikenteen väylien
parantamisesta
- liite nro 6/ § 12 Aloite ”Kurjen lento” -maisematornin rakentamiseksi
Vesilahteen
- liite nro 7/ § 12 Aloite matalankynnyksen aktiviteettejä saamiseksi
kuntalaisten ulottuville
- liite nro 8/ § 12 Aloite kunnallisten liikuntapaikkojen maksuttomuudesta
- liite nro 9/ § 12 Aloite nuorten tukipalveluiden uudelleenorganisoinnista ja arvioinnista

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen edellä selostetut valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- aloitteen tekijät
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KUNTATODISTUSOHJELMAN PERUSTAMINEN OP YRITYSPANKKI OYJ:N, DANSKE BANKIN
JA NORDEAN KANSSA
KHAL § 31

Vesilahden kunnanhallitus on 12.6.2000 §123 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt kuntatodistusohjelman Kuntarahoituksen ja Vesilahden kunnan välillä.
Vesilahden kunnalla on käytettävissä Kuntarahoitukselta 10,0 miljoonan
euron kuntatodistuslimiitti. Limiitti on kokonaan käytössä. Talousarvioon
2020 sisältyy päätös, jonka mukaan kuntatodistuslaina tullaan muuttamaan pitkäaikaiseksi lainaksi korkoriskin madaltamiseksi. Asia etenee
vuoden 2020 aikana.
Kuntatodistusohjelman perustaminen eri pankkien kanssa mahdollistaa
kuntatodistuslainan koron kilpailuttamisen ennen lainan nostoa.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää, että nykyisen
Kuntarahoituksen kanssa olevan kuntatodistusohjelman lisäksi

Päätös

-

Vesilahden kunta perustaa kahdenvälisen kuntatodistusohjelman
10,0 miljoonan euron ohjelmakoolla seuraavien pankkien kanssa:
OP Yrityspankki Oyj
Danske Bank
Nordea

-

seuraavat henkilöt valtuutetaan nostamaan lyhytaikaista lainaa kuntatodistusohjelmista kukin erikseen: kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja
talouspäällikkö

-

kunnan lyhytaikaisten kuntatodistuslainojen yhteenlaskettu määrä
voi olla enintään 10,0 miljoonaa euroa

-

kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kuntatodistusohjelman sopimusasiakirjat.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 13/ 6.4.20
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että nykyisen Kuntarahoituksen kanssa olevan
kuntatodistusohjelman lisäksi
-

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vesilahden kunta perustaa kahdenvälisen kuntatodistusohjelman
10,0 miljoonan euron ohjelmakoolla seuraavien pankkien kanssa:
OP Yrityspankki Oyj
Danske Bank
Nordea
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-

seuraavat henkilöt valtuutetaan nostamaan lyhytaikaista lainaa kuntatodistusohjelmista kukin erikseen: kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja
talouspäällikkö

-

kunnan lyhytaikaisten kuntatodistuslainojen yhteenlaskettu määrä
voi olla enintään 10,0 miljoonaa euroa

-

kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kuntatodistusohjelman sopimusasiakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- talouspäällikkö
- OP Yrityspankki Oyj, Danske Bank, Nordea

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MAA-ALUEEN OSTAMINEN / TILA KOTIMETSÄ, RN:O 1:144
KHAL § 70

Heikki Kulmala omistaa Vesilahden kunnan Mantereen kylässä Kotimetsä
tilan RN:o 1:144 (922-422-1-144). Tilan pinta on kiinteistörekisterin antaman tiedon mukaan 13,2 ha. Kaupan kohteena oleva määräala ilmenee
liitekartasta nro 1.
Vesilahden kunnanvaltuusto on 23.5.2011 § 32 päättänyt hankkia n. 15
ha:n määräalan Mantereen kylästä Nikkilä -tilasta RN:o 6:4. Alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että kunta
hankkisi Mantereen kylästä myös lisää maa-alaa. Alue on merkitty kehitettäväksi alueeksi myös Vesilahden maankäytön kehityskuvassa. Osayleiskaavassa Kotimetsä tilaan kohdistuu osittainen AP -merkintä (asuinpientalojen korttelialue).
Kunnanhallitus on 2.3.2020 § 39 päättänyt käynnistää Metsämantereen
kaavoituksen ja alueen kaavoitukseen liittyvät neuvottelut. Neuvotteluryhmään nimettiin kunnanjohtaja, kunnanjohtajan valitsemat viranhaltijat/työntekijät sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Työryhmä on käynyt maanomistajan kanssa alustavia neuvotteluita tilan RN:o
1:144 hankkimisesta 24.3.2020 sekä 25.3.2020.
Maanomistaja on esittänyt 26.3.2020 kunnalle seuraavaa kauppaa:
1. Kunnalle myydään 260 000€ kauppahinnalla Mantereen kylässä
pinta-alaltaan n. 13,2 ha:n Kotimetsä tila RN:o 1:144, josta erotetaan myyjän itselleen pidättämä n. 4000m2:n määräala (josta pyritään muodostamaan kohdan 2 mukaiset tulevat kaavatontit) sekä
saman tilan RN:o 1:144 itäosasta 1500m2:n suuruinen määräala (liitekartta nro 2 - myyjän esitys erotettavista aloista).
2. Aloittaessaan nyt hankkimansa määräalan kaavoituksen, kunta pyrkii sisällyttämään kohdan 1 mukaisen myyjän itselleen pidättämän
4000m2 määräalan kaavoituksen käynnistämissopimuksen mukaiseen alueeseen ja maanomistajan kanssa tulee myöhemmin neuvoteltavaksi maankäyttösopimus. Mikäli tulevaan kaavaehdotusalueeseen ei maankäytöllisistä syistä tai muusta vastaavasta syystä sisälly em. 4000m2 määräala, tai kunta ei kykene oman kaavoitettavan
määräalansa pohjois -osasta löytämään myyjälle pinta-alaltaan ja
käyttötarkoitukseltaan lähes vastaavaa aluetta, lankeaa kunnalle
sopimussakko, yhteensä 80 000€.
3. Kauppaan kuuluu metsänhoitoyhdistyksen 17.2.2020 arvion mukainen puusto. Vaikka metsäalojen hallinta tai omistus ei esisopimuksen myötä siirry kunnalle, niin maanomistaja sitoutuu pidättäytymään esisopimusalueella kasvavien puiden kaatamisesta.
4. Kiinteistöön ei kaupantekohetkellä kohdistu rasituksia.
Vesilahden kunnan vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu kaikkiin
maahankintoihin enintään 500 000€ summalla. Metsänhoitoyhdistys on
antanut kunnalle 17.2.2020 arvion metsämaan arvosta.
Kunta ei voi sitovasti sopia tulevan asemakaavan sisällöstä. On myös
huomioitava, että myyjän itselleen pidättämä 4000m2 alue on osayleiskaavassa M-aluetta, ei siis esim. asuinpientalojen aluetta. Kunta voi
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käynnistää kaavoituksen ja pyrkiä asemakaavoittamaan alueen maanomistajan ja kunnan yhteisen tavoitteen mukaiseen käyttötarkoitukseen
vuorovaikutteisen ja osallistuvan asemakaavaprosessin tuloksena. Tavoitteeksi voidaan ottaa, että tulevan kaavan mukaisista tonteista (n. 1000m2)
jää kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen neljä (4) nykyiselle maanomistajalle.
Kunta voisi tehdä maanomistajan kanssa kaavoituksen käynnistämissopimuksen, jossa sovittaisiin yhtyeisistä tavoitteista. Aikanaan kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen maanomistajan kanssa tulisi tehtäväksi
maankäyttösopimus, jossa maanomistaja osallistuu yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maksamalla maankäyttösopimuskorvauksen. Maanomistajalle jäävien tonttien osalta lohkomiskustannukset voisivat jäädä
maanomistajan vastattavaksi. Kaavoitettavaksi aiottuun alueeseen kuuluu
metsänhoitoyhdistyksen 17.2.2020 arvion mukainen puusto. Vaikka metsäalojen hallinta tai omistus ei kaavoituksen käynnistämissopimuksen
myötä siirry kunnalle, niin maanomistaja sitoutuisi pidättäytymään sopimusalueella kasvavien puiden kaatamisesta. Kiinteistöön ei kaupantekohetkellä kohdistu rasituksia.
Liitteet:
- liite nro 1/ § 70 Liitekartta nro 1
- liite nro 2/ § 70 Liitekartta nro 2
- liite nro 3/ § 70 Esisopimus
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se:
1) Ostaa 260 000€ kauppahinnalla Heikki Kulmalalta Vesilahden kunnan Mantereen kylässä Kotimetsä tilan RN:o 1:144 puustoineen
pois lukien myyjän itselleen pidättämä n. 4000m2:n määräala sekä
saman tilan RN:o 1:144 itäosasta 1500m2:n suuruinen määräala.
2) Hyväksyy pykälän liitteenä nro 3 olevan kaupan esisopimuksen.
3) Valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan sopimaan kaupan tarkemmista ehdoista sekä allekirjoittamaan esisopimuksen sekä muut
kauppaa varten tarvittavat sopimukset.
Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanjohtajan valitsemat viranhaltijat/työntekijät neuvottelemaan maanomistajan kanssa
kaavoituksen käynnistämissopimuksen, jossa sovittaisiin kaavoituksesta
aiheutuvien kustannusten jakautumisesta ja huomioitaisiin maanomistajan
esittämät tavoitteet. Käynnistämissopimus tuodaan myöhemmin hallituksen käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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Liitteet:
- liite nro 1/ § 14 Liitekartta nro 1
- liite nro 2/ § 14 Liitekartta nro 2
- liite nro 3/ § 14 Esisopimus

Ehdotus

Kunnanhallitus:

39

Kunnanvaltuusto päättää, että se:
1) ostaa 260 000€ kauppahinnalla Heikki Kulmalalta Vesilahden kunnan Mantereen kylässä Kotimetsä tilan RN:o 1:144 puustoineen
pois lukien myyjän itselleen pidättämä n. 4000m2:n määräala sekä
saman tilan RN:o 1:144 itäosasta 1500m2:n suuruinen määräala.
2) hyväksyy pykälän liitteenä nro 3 olevan kaupan esisopimuksen.
3) valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan sopimaan kaupan tarkemmista ehdoista sekä allekirjoittamaan esisopimuksen sekä muut
kauppaa varten tarvittavat sopimukset.
Käsittely

Varavaltuutettu Henri Marttila jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi (intressijäävi).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- Heikki Kulmala

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

30.03.2020
06.04.2020

§ 71
§ 15

40

MAANTIE 301 PARANTAMINEN
KHAL § 71

Maantie 301 parannushanke sai eduskunnalta vuodelle 2020 500 000
euron (alv 0%) rahoituksen. Rahoituksella pystytään toteuttamaan osa
maantie 301 parantamisesta. Nyt parannettava osuus on Keihonen – Kilpala, tiesuunnitelmassa paaluvälillä noin 5500 – 6591. Osaksi maantien
parantamista, joudutaan siirtämään Vesilahden kunnan vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemärijohtoja ja niiden siirto on sisällytetty osaksi maantien
parantamista ja osaksi parantamishankkeen kustannuksia. Tiesuunnitelman mukaan Vesilahden kunnan rahoitusosuus on 20 % eli noin 100 000
euroa (alv 0%). Vesilahden kunnan talousarviossa maantie 301 parantamiseksi ei ole varattu määrärahaa, mutta investointitalousarvioon on merkitty lisätieto, että on sitouduttu maantie 301 parantamiseen. Jotta kunta
voi olla hankkeessa mukana, on hankkeelle haettava lisämääräraha.
Maantie 301 parannushankkeen toteututtamisaikataulu on vuoden 2020
aikana siten, että alkuvuodesta uusitaan rakennussuunnitelmat parannettavalta osuudelta, hankkeen urakoitsijan kilpailutus tehdään keväällä 2020
ja hanke pyritään saamaan kokonaisuudessaan valmiiksi syksyllä 2020.
Hankkeesta on tarkoitus tehdä toteuttamissopimus Pirkanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Vesilahden kunnan välille (Liite 1 / §
X). Sopimuksessa sovitaan mm. toteuttamisvastuut, kustannustenjako ja
hankkeen tiedottamisvastuut.
Valtion omistaman maantien perusparantamisen kustannuksiin osallistuminen katsotaan kirjanpidollisesti muuksi pitkävaikutteiseksi menoksi.
Vesilahden kunnanvaltuuston 29.10.2012 §64 hyväksymien poistoperiaatteiden mukaan kunnan muut pitkävaikutteiset menot poistetaan kahdessa
vuodessa. Poistoperiaatteissa ei ole erikseen päätetty toisen yhteisön tiehankkeisiin osallistumisen poistoaikaa.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän poistoista
antaman yleisohjeen mukaan muut pitkävaikutteiset menot voidaan luokitella atk-ohjelmistoihin, osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenoihin, toisen yhteisöjen tie-, rata- ja väylähankkeisiin osallistumiseen ja
muihin pitkävaikutteisiin menoihin.
Valtion omistaman maantien perusparantamisen kustannusten poistoaika
voidaan määrittää poistoja koskevan yleisohjeen mukaisesti. Tällöin toisen yhteisön tiehankkeeseen osallistumisen poistoaika voi olla 15-20
vuotta. Vesilahdella käytetään poistosuunnitelmana pääsääntöisesti suosituksen alarajoja, joten samaa periaatetta on syytä käyttää myös toisen
yhteisön tiehankkeeseen osallistumisessa.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
-

Pöytäkirjan tarkastajat:

esittää kunnanvaltuustolle 100 000 euron lisämäärärahan myöntämistä maantie 301 parantamishankkeelle

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

30.03.2020
06.04.2020

§ 71
§ 15

Päätös
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-

hyväksyä maantie 301 parantamisen toteuttamissopimuksen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja Vesilahden
kunnan välille

-

esittää kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että osallistumisessa toisen yhteisön tiehankkeisiin poistot tehdään 15 vuoden poistosuunnitelmalla tasapoistoina.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 15/ 6.4.20
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että
-

se myöntää 100 000 euron lisämäärärahan maantie 301 parantamishankkeelle

-

osallistumisessa toisen yhteisön tiehankkeisiin poistot tehdään 15
vuoden poistosuunnitelmalla tasapoistoina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

15.01.2020
02.03.2020
06.04.2020

§6
§ 32
§ 16
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VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA JA PALVELUMAKSUHINNASTO
TEKNINEN LTK § 6

Vesihuoltolain 18 §:n mukaan vesihuollon ja huleveden maksujen tulee
olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen
uudis - ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Lisäksi Vesilahden kunta on sopinut
Lempäälän Veden kanssa vesihuoltoa koskevan operointisopimuksen
21.12.2018. Sopimus pitää sisällään kahden vuoden sopeutumisajanjakson, jonka aikana Lempäälän Veden ja Vesilahden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen toimintaa yhtenäistetään. Sopeutumisjaksoa on jäljellä vielä
vuosi ja sopeutumisjakson loppua ajatellen on taksaa ja palvelumaksuhinnastoa tarkasteltava. Sopimuksessa todetaan, että sopeutumisjakson
lopussa Vesilahden käyttömaksut sovitaan tietyllä kertoimella Lempäälän
käyttömaksuista.
Vesilahden taksan muutoksen kohdistuvat seuraaviin kohtiin:










Liittymismaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Näin liittymät ovat siirtokelpoisia.
Mahdollisuus maksaa liittymismaksu erissä.
käyttömaksuihin tulee korotukset
o Käyttövesi 2,26 €/m3  2,46 €/m3
o Jätevesi
3,05 €/m3  3,25 €/m3
o Yhteensä
5,31 €/m3  5,71 €/m3
Poikkeaviin käyttömaksuihin tulee jäteveden käyttömaksun määräämisessä kertoimet, tilapäiskuluttajan hinta ja vesipostiveden
hinta
Korotettu käyttömaksu hulevesien johtamisesta nousee 25 % 
50 %
Palvelumaksuhinnasto on tehty erillisenä (liite nro 2/ §6), ei taksaan kuuluvana
Maksuehdot on päivitetty.
Muut ehdot, liittymien purku, siirto- ja palautuskelpoisuus

Vesilahden vesilaitoksen uusi taksa ja palvelumaksuhinnasto on esityslistan liitteenä nro 1/ §6.
Vesilahden hallintosäännön mukaan vesilaitoksen taksan hyväksyy kunnanvaltuusto.
Ehdotus

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä uuden taksan ja palvelumaksuhinnaston Vesilahden kunnan alueelle, sekä esittää sitä kunnanhallitukselle
ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely

Käsittelyn aikana kunnaninsinööri muutti päätösesitystään seuraavasti:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä uuden taksan ja palvelumaksuhinnasto ilman käyttömaksujen korotuksia. Käyttömaksuihin ei tässä vaiheessa tehdä korotuksia. Tekninen lautakunta päättää esittää taksaa ja
palvelumaksuhinnastoa kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

15.01.2020
02.03.2020
06.04.2020

§6
§ 32
§ 16

Päätös
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Hyväksyttiin käsittelyn aikana muutettu päätösesitys.
-----

KHAL § 32/ 2.3.20

Liitteet:
- liite nro 1/ §32 Uusi taksa
- liite nro 2/ §32 Uusi palvelumaksuhinnasto

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vesihuoltolaitoksen
uuden taksan ja palvelumaksuhinnaston.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 16/ 6.4.20

Liitteet:
- liite nro 1/ § 16 Uusi taksa
- liite nro 2/ § 16 Uusi palvelumaksuhinnasto

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy vesihuoltolaitoksen uuden
taksan ja palvelumaksuhinnaston.

Päätös

Tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

03.12.2019
11.02.2020
02.03.2020
06.04.2020

§ 82
§9
§ 33
§ 17
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VESILAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
RAK. JA YMP. LTK § 82
Ympäristönsuojelumääräysten lähtökohta
Ympäristönsuojelulain 202 § nojalla kunta voi antaa ympäristönsuojelulain
täytäntöön panemiseksi kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on estää ympäristön pilaantumista. Ne
ovat valtuuston hyväksymiä kunnallisia määräyksiä, jotka täydentävät
olemassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Vesilahden kunnan voimassa
olevat ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa
27.5.2013.
Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisia muita
määräyksiä ovat mm. rakennusjärjestys, kaavamääräykset, terveydensuojelujärjestys sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset.
Ympäristönsuojelumääräysten päivitystarve
Tampereen seudun ympäristönsuojeluviranhaltijoista koostunut työryhmä
on valmistellut yhteistyössä luonnosta kuntien päivitetyiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi. Kukin kunta kuitenkin valmistelee luonnoksen pohjalta
omat määräyksensä ottaen huomioon paikalliset olosuhteet. Määräysten
päivittäminen on tarpeen mm. lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten
vuoksi sekä valvonnassa havaittujen tapausten perusteella.
Vuoden 2013 määräyksiä on päivitetty lähinnä talousjätevesien käsittelyn,
kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn sekä meluilmoitusmenettelyn osalta.
Uutena asiana ympäristönsuojelumääräyksiin on sisällytetty mm. määräys
työmaavesistä sekä jätteen hyödyntämistä maarakentamisessa. Yleisesti
ottaen määräyksiä on pyritty selkiyttämään.
Menettely ympäristönsuojelumääräyksiä annettaessa
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristönsuojelumääräysten valmistelun
aloittamisesta tulee tiedottaa YSL 203 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla. Kuntalaisille tulee varata mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn
lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Lisäksi
ympäristönsuojelumääräysten valmisteluvaiheessa on pyydettävä lausunto Pirkanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä tarvittaessa varattava muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen.
Esityslistan liitteenä (liite nro 1/82 §) on ehdotus Vesilahden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi perusteluineen sekä (liite nro 2/ 82 §) voimassa olevat kunnan ympäristönsuojelumääräykset, joihin on merkitty
esitetyt muutokset.
Lisätietoja: ympäristötarkastaja Sari Sassi, puh 050 383 0531

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

03.12.2019
11.02.2020
02.03.2020
06.04.2020

§ 82
§9
§ 33
§ 17

Ehdotus
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Rakennustarkastaja
Rakennus- ja ympäristölautakunta tutustuu päivitettyjen ympäristönsuojelumääräysten ehdotukseen, tekee siihen tarvittaessa muutoksia sekä
päättää asettaa ympäristönsuojelumääräykset nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

RAK. JA YMP. LTK § 9
Ehdotus Vesilahden kunnan päivitetyistä ympäristönsuojelumääräyksistä
perusteluineen on ollut nähtävillä 18.12.2019 – 22.1.2020 Vesilahden kirjasto Lähteellä sekä lisäksi luettavissa Vesilahden kunnan verkkosivuilla.
Päivitettyjen ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta on pyydetty lausuntoa Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta.
Ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta annetut lausunnot
Pirkanmaan ELY-keskus totesi lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa ehdotuksesta Lempäälän kunnan päivitetyiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi.
Pirkanmaan pelastuslaitos otti lausunnossaan kantaa ympäristönsuojelumääräysten 3 luvun 10 § Kemikaalien varastointi ja käsittely 6. momenttiin
ja pyysi huomioimaan seuraavaa:
Luvun 3 10 § 6. momenttia voitaisiin vuodonhallinnan toteuttamista tarkentaa seuraavasti: Kiinteä polttonesteen täyttö- ja jakelupaikka, jota ei
ole rekisteröity YSL 116 §:n nojalla tai joka ei vaadi ympäristölupaa, tulee
sijoittaa tiiviille kestopäällysteellä pinnoitetulle alustalle, josta mahdolliset
vuodot voidaan kerätä talteen. Päällyste on korotettava reunoiltaan tai kallistettava kauttaaltaan kulmaan, jossa hulevesien poistokohta on suljettava säiliön täytön ajaksi. Jakelu- tai täyttöpaikoilla on oltava imeytysainetta
ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten. Määräys ei koske kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden täyttöpaikkoja.
Vastine Pirkanmaan pelastuskeskuksen lausuntoon
Vaarallisten kemikaalien turvallisesta teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 856/2012 52 §:ssä on määräys
vuotojen hallinasta ulkona. Kyseistä asetusta ja sen siirtymäsäännöksen
noudattamista valvoo pelastusviranomainen ja Turvallisuus- ja kemikaaliviranomainen TUKES kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajamittaisuudesta riippuen.
Yleisesti on todettu, että ympäristönsuojelumääräyksiin ei tulisi laittaa
määräyksiä, joista on jo määrätty lainsäädännössä. Mikäli ympäristönsuojeluviranomainen havaitsee tarkastuksillaan selkeitä puutteita kemikaalien
käsittelyssä ja/tai varastoinnissa, ohjataan toiminnanharjoittajaa olemaan
yhteydessä pelastusviranomaiseen tai pelastusviranomaista toiminnanharjoittajaan. Näin vältytään ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisilta
Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

03.12.2019
11.02.2020
02.03.2020
06.04.2020

§ 82
§9
§ 33
§ 17
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vääriltä tulkinnoilta lainsäädännöstä, jota pelastusviranomainen valvoo.
Tästä syytä kemikaalien varastointia ja käsittelyä koskevaa pykälää ei ole
muutettu ja se on jätetty yleisluonteiseksi.
Päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen
Esityslistan liitteenä (liite nro 1/ 9§) on Vesilahden kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen sekä (liite nro 2/ 9§) voimassa
olevat ympäristönsuojelumääräykset, joihin on merkitty muutokset.
Lisätietoja: Sari Sassi, ympäristötarkastaja, puh. 050 383 0531
Ehdotus

Kunnanrakennusmestari:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen ja asettaa ympäristönsuojelumääräykset tulevaksi voimaan 1.5.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KHAL § 33/ 2.3.20

Liitteet:
- liite nro 1/ §33 Vesilahden kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen
- liite nro 2/ §33 Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset, joihin
on merkitty muutokset

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen ja asettaa ympäristönsuojelumääräykset tulevaksi voimaan 1.5.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 17/ 6.4.20

Liitteet:
- liite nro 1/ § 17 Vesilahden kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen
- liite nro 2/ § 17 Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset, joihin on merkitty muutokset

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset
perusteluineen ja asettaa ympäristönsuojelumääräykset tulevaksi voimaan 1.5.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- ympäristöpäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

16.03.2020
06.04.2020

§ 52
§ 18
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SUOMI-RATA OY:N OSAKKUUS JA OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN
KHAL § 52

Raideliikenteen kehittäminen
Kestävän kehityksen vaatimukset, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä taloudelliset syyt edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista
muutosta. Tarvetta muutokselle sekä nopeiden junayhteyksien parantamiselle lisää myös kaupungistuminen, joka on 2000-luvulla kiihtynyt ja kasvu
on keskittynyt hyvin saavutettaviin yliopistokaupunkeihin ja kaupunkiseuduille. Kaupunkiseutujen ja kaupunkien väliset liikennejärjestelmät eivät kaikilta osin kuitenkaan vastaa kasvun ja kestävyyden tavoitteisiin. Erityisesti pääradan nopeuden nostamiselle ja ratakapasiteetin
kasvattamiselle on ollut tarve jo pitkään.
Raideinvestoinneilla on myös taloudellista kasvua luova vaikutus, sillä nopeat pendelöintiyhteydet lisäävät työvoiman liikkuvuutta sekä yritysten
työvoimareserviä. Ne myös parantavat saavutettavuutta, kaupunkien elinkeinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä, laajentavat työssäkäyntialueita ja
edistävät asukkaiden hyvinvointia sujuvoittamalla työmatkayhteyksiä ja
muuta liikkumista. Elinkeinoelämän kannalta niin nopeat rautatiejatkoyhteydet kuin nopeat lentoyhteydet ovat välttämättömiä.
Valtion hankepäätökset
Valtio selvitti edellisen hallituskauden 2015 - 2019 aikana eri vaihtoehtoja
suurten infrahankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen sekä siihen, että hankkeiden pitkiä suunnittelu-ja toteutusaikoja pystyttäisiin lyhentämään. Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän
loppuraportissa 28.2.2018 todettiin, että aiempaa useampien infrahankkeiden toteutumisen nopeuttamiseksi ja tehostamisen mahdollistamiseksi
voidaan käyttää hankekohtaisia yhtiöitä.
Loppuvuoden 2018 aikana valtiovarainministeriön asettama työryhmä selvitti infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla. valtiovarainministerille
20.12.2018 luovuttamassaan loppuraportissa työryhmä hahmotteli mallin
suurten infrahankkeiden toteuttamiselle osakeyhtiön kautta. Suomi-rataa
koskeneen hankeyhtiön perustamisesta käytiin liikenne-ja viestintäministeriön ja suurimpien kaupunkien välillä neuvotteluja talvella 2019, mutta
neuvottelut eivät johtaneet päätöksentekoon pääministeri Juha Sipilän
hallituksen erottua maaliskuussa 2019. Valtio kuitenkin perusti ennen hallituksen eroa hankeyhtiön emoyhtiöksi tarkoitetun Pohjolan Rautatiet
Oy:n.
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallitus pääomittaa
Pohjolan Rautatiet Oy:tä tarpeen mukaan käynnistääkseen hallitusohjelmassa luetellut rataverkon kehittämishankkeet, joita ovat päärata ja sen
laajennukset, Helsingistä länteen suuntautuva rata sekä Helsingistä itään
suuntautuva rata.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi muun muassa seuraavia linjauksia:
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käynnistetään neuvottelut Suomi-rata hankeyhtiön perustamiseksi
toteuttamaan infrastruktuuri hankkeen suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti
yhtiön perustaminen edellyttää, että omistajaksi tulee valtion lisäksi muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä
valtio omistaa hankeyhtiöstä vähintään 51 %, muut osakkeenomistajat sitoutuvat yhtiön pääomittamiseen vähintään noin 49 %
osuudella arvioiduista rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun kustannuksista sekä muista hankeyhtiön toiminnan edellyttämistä kustannuksista
suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen
ei sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentamisen rahoittamiseen
valtion osuus suunnittelukustannuksista 76,5 miljoonaa euroa
neuvottelutulos osakassopimuksineen tuodaan myöhemmin erikseen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Liikenne-ja viestintäministeriö käynnisti hankeyhtiön perustamista koskevat neuvottelut kuntien sekä Finavia Oyj:n kanssa marraskuussa 2019.
Suomi-Rata Oy
Helsinki - Lentoasema - Tampere -yhteysvälin kehittämiseksi on neuvoteltu Suomi-Rata Oy -nimisen hankeyhtiön perustamisesta.
Osakassopimusneuvotteluissa mukana olivat valtion ja Helsingin kaupungin ohella seuraavat osallistujat: Akaan kaupunki, Finavia Oyj, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Jyväskylän kaupunki, Kangasalan
kaupunki, Lahden kaupunki, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Oulun kaupunki, Pirkkalan kunta, Porin kaupunki, Riihimäen kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Tampereen kaupunki, Vaasan kaupunki, Vantaan kaupunki, Vesilahden kunta sekä Ylöjärven kaupunki. Tampereen kaupunkiseudun kunnat Tamperetta lukuun ottamatta liittyivät neuvotteluosapuoliksi muita myöhempään.
Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Tampereen välisen raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.
Helsingin ja Tampereen välinen raideyhteys on Suomessa merkittävä rautatieliikenteen linkki. Helsingistä pohjoiseen Tornion kautta Ruotsin puolelle Luulajaan jatkuva päärata on osa rajat ylittävää eurooppalaista ydinverkkokäytävää.
Helsingin ja Tampereen välisen raideyhteyden merkitys Suomen rataverkolle onkin alueellista ulottuvuuttaan huomattavasti laajempi ja sen vaikutus Tampereelta länteen, pohjoiseen ja itään jatkuvien yhteyksien kehitysnäkymiin on kiistaton. Nopeampi yhteys edistäisi aluekehitystä sekä kestävän liikkumisen tavoitteita laajasti ja se tiivistäisi suurten kaupunkiseutujen välisiä työssäkäyntialueita.
Yhteyden suunnittelu koostuu eri osista. Lentorata, on Pasilasta HelsinkiVantaan lentoaseman kautta Keravalle suunniteltu tunnelirata, jonka
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päätavoitteena on parantaa pääradan kapasiteettia sekä vähentää häiriöherkkyyttä erottelemalla eri nopeudella kulkevat kauko- ja lähijunat omille
raiteilleen. Matkustajille tämä näyttäytyisi tiheämpinä lähi- ja kaukoliikenteen vuoroina sekä sujuvampana liikkumisena raiteilla.
Jatkoyhteys Tampereelle voidaan toteuttaa joko kehittämällä nykyistä
päärataa Riihimäen ja Tampereen välillä (3. ja 4. lisäraide sekä radan oikaisut) tai uutena ratalinjauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle. Jatkoyhteyden osalta hankeyhtiö tuottaa molemmista vaihtoehdoista esiselvitykset, joiden kesto on noin 1,5 vuotta ja kustannukset yhteensä
noin 2,5 miljoonaa euroa, ja jotka määräävät suunnitteluhankkeen tarkemman sisällön. Esiselvityksillä luodaan edellytyksiä suunnitteluhankkeen jatkosuunnittelua varten ja niiden valmistuttua erikseen päätetään,
kumpi vaihtoehto suunnitellaan rakentamisvalmiuteen saakka. Valittavasta linjausvaihtoehdosta riippumatta nykyisen pääradan peruskorjaus on
tarpeen ja sisältyy hankekokonaisuuteen.
Valtio on hakenut perustettavan yhtiön lukuun EU-tukea Verkkojen Eurooppa - ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility), joka edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Tukea on haettu
Suomi-rata-hankkeen ensivaiheen suunnittelukustannuksiin 11,7 miljoonaa euroa helmikuun lopussa päättyneeseen määräaikaan mennessä.
Päätökset rahoituksen mahdollisesta myöntämisestä tehdään arviolta kesällä 2020. Rahoituksen myöntämisestä on kuusi kuukautta aikaa käynnistää hanke, jolle rahoitus on myönnetty. Seuraavan rahoituskauden varsinainen haku käynnistyy aikaisintaan 2021.
Osakassopimus
Suomi-Rata Oy:n ja sen omistajien kesken solmitaan osakassopimus,
jossa sovitaan keskeisistä tavoitteista yhtiölle ja Suomi-rata-hankkeelle.
Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa tarkemmin hankeyhtiön hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistuksesta ja
luovutuksesta sekä niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä
osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden.
Enimmäisrahoitusosuus, johon osapuolet osakassopimuksessa sitoutuvat
on yhteensä 154,72 miljoonaa euroa. Valtion enimmäisrahoitusosuus on
78,91 milj. euroa (51 %). Finavian 16 milj. euroa (10,3 %). Kuntien osuudeksi jää 59,81 milj. euroa (38,2 %).
Kuntien osuudesta kolmen suurimman kaupungin enimmäisrahoitusosuudet ovat 44,4 milj. euroa (osuus koko kuntaosuudesta 74,2 %) jakautuen
seuraavasti: Helsingin kaupungin enimmäisrahoitusosuus on yhteensä
22,2 miljoonaa euroa (14,35 % koko rahoitusosuudesta) sekä Tampereen
ja Vantaan kaupunkien vastaava osuus kummallakin 11,2 milj. euroa (yhtensä koko rahoitusosuudesta 14,35 %).
Muiden kuntien osuudeksi jää yhteensä 15,41 milj. euroa (osuus koko rahoitusosuudesta 10 %). Vesilahden kunnan enimmäisrahoitusosuus olisi
60 000 euroa. Osakassopimukseen kirjatun alustavan näkemyksen mukaan rahan tarve olisi ensimmäisten neljän vuoden aikana varsin pieni.
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Valtion, kaupunkien ja kuntien sekä Finavia Oyj:n rahoitusosuuksissa ei
ole otettu huomioon hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. Tuki
pienentää rahoitusosuuksia edellyttäen, että suunnittelukustannukset eivät hankkeen aikana kasva arvioidusta.
Osakassopimuksen perusteella osapuolet eivät ole velvollisia lisärahoittamaan yhtiötä, jos suunnittelukustannukset ylittävät arvioidun määrän,
eikä mahdollinen EU-tuki sitä kompensoi. Lisärahoitus edellyttää uusia
erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. Vastaavasti hankkeen toteutusvaiheen
rahoitukseen osallistuminen edellyttää erillisiä päätöksiä.
Radan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu tässä vaiheessa
valittavasta linjausvaihtoehdosta riippuen noin 5,5 - 6 miljardia euroa. Valtion, muiden hankkeeseen osallistuvien julkisyhteisöjen ja EU-rahoituksen
lisäksi suunnitteluvaiheen jälkeen rahoittajiksi haetaan myös mahdollisia
muita sijoittajia.
Osakassopimusluonnoksen sisällöstä on syntynyt neuvottelutulos neuvottelijoiden kesken 13.2.2020 ja talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi osakassopimuksen valtion osalta 3.3.2020.
Kaupunkien ja kuntien sekä Finavia Oyj:n osalta tarvitaan erilliset viralliset
päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta. Päätökset on arvioitu tehtävän
kunkin tahon kunnallisvaltuustoissa kokousaikataulujen mukaisesti maalis-huhtikuussa.
Osakassopimuksen 3.2.1. kohdan mukaan osakas on velvollinen luovuttamaan osakkeet valtiolle yhden euron vastiketta vastaan, mikäli määräenemmistö ei ole hyväksynyt yhtiön jatkamista suunnitteluhankkeen jälkeen rakentamisvaiheeseen tai määräenemmistö ei ole hyväksynyt arvopapereiden myymistä kolmannelle taholle sen tarjoamaa vastiketta vastaa
tai mikäli kohdan 2.6.1. edellytys täyttyy (yhtiö varaton).
Lisäksi osakassopimuksen kohdan 3.2.4. mukaan, mikäli yhtiö jatkaa rakentamisvaiheeseen, on yhtiöllä tai sen osoittamalla taholla oikeus lunastaa osakkeet sellaiselta, joka ei jatka yhtiön rahoittajana, yhden euron
vastiketta vastaan.
Ongelmakohdat
Osa kunnista on esittänyt neuvotteluissa varauksensa osakassopimuksen
kohtaan ”Tausta E”, ja erityisesti osakassopimuksen kohtaan 3.2.4. Nämä
kohdat myös kietoutuvat toisiinsa.
Taustan kohdassa E todetaan, että osapuolet tiedostavat, että rakentaminen ei voi tapahtua vain Suomen valtion tai sen määräysvallassa olevien
yhteisöjen varoilla, vaan edellytyksenä on, että merkittävä osa investointikustannuksista katetaan muilta tahoilta. Muiden tahojen joukosta kunnat
todetaan ensimmäisenä.
Realismia on kuitenkin uskoa, että kunnat eivät voi olla merkittävä rahoittaja toteutusvaiheelle. Taustassa kuvattu intentio (tahto, pyrkimys,
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motivaatio) on siten virheellinen. Osakassopimuksen osapuolella ei kuitenkaan ole mitään velvoitetta rahoittaa hankeyhtiötä tai toteuttamisvaihetta.
Edellä olevan johdosta lienee lähes varmaa, että toteutusvaiheen rahoittajiksi tarvitaan instituutionaalisia sijoittajia, kuten esim. työeläkeyhtiöitä, ellei Suomen valtio ja/tai sen määräysvallassa oleva yhteisö päätä olla keskeinen toteuttamisvaiheen rahoittaja. Instituutionaaliset sijoittavat edellyttävät sijoitukseltaan tuottoa. Osakassopimuksen kohdan 3.2.4. mukaan
suunnitteluvaihetta rahoittamassa ollut osakas on velvollinen myymään
osakkeensa yhdellä eurolla, jos se ei ole rahoittamassa rakentamisvaihetta. Suunnitelmilla on kuitenkin rahallinen arvo, ellei sitten käy niin, että
suunnitelmia ei voida koskaan toteuttaa. Suunnitelmien arvo vastannee
varsin hyvin suunnitelmien laatimiseen käytettyä rahamäärää.
Osakassopimuksen 3.2.4. kohta johtaa toteutuessaan siis siihen, että joku
toinen on saamassa mahdollisen hyödyn suunnitteluvaihetta rahoittaneelta taholta.
Edellä olevalle huolelle / varaumalle ei kuitenkaan tullut muilta neuvotteluosapuolilta riittävää tukea. On myös ymmärrettävää, että kuntien vaikutusmahdollisuudet tässä kohtaa ovat hyvin rajalliset. Tavanmukaista sekä
hyvää ja reilua toimintatapaa olisi ollut kirjoittaa osakassopimus esimerkiksi siten, että suunnitteluhanketta rahoittaneen osakkaan omistusosuus
olisi vain laimentunut (dilutoitunut) toteutusvaiheen yhtiössä, jos osakas ei
pystyisi tai haluaisi jatkaa rakentamisvaiheen rahoittajana.
Jos hanke ei etene rakentamisvaiheeseen tai Vesilahden kunta ei ole mukana rakentamisvaiheen rahoittamisessa tai yhtiö ajautuu selvitystilaan,
tulee kaupungin suunnitteluvaiheessa yhtiöön sijoittama rahamäärä kirjattavaksi suunnitteluhankkeen päättymisen jälkeen tulosvaikutteisesti joko
osakkeiden arvonalennuksena tai luovutustappiona. Riski alaskirjaukseen
on suuri.
Kunnan toimiala
Suomi-rata-hankeyhtiön omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumiselle
on kunnan yleisen toimialan näkökulmasta puoltavia perusteluja, joiden
nojalla hankeyhtiöön osallistumisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan Vesilahden kunnan kannalta. Keskeisimmät perustelut liittyvät
Tampereen kaupunkiseudun elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, ja niillä on selkeä yhteys kuntalain 1 §:n tarkoitussäännökseen.
Samoin hanke edistää Vesilahden strategian tavoitetta Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistämisestä.
Pääradan nopeuden nostamiselle ja ratakapasiteetin kasvattamiselle on
ollut tarve jo pitkään. Nopea raideyhteys Helsinki-lentoasema-Tamperevälillä on keskeinen osa koko maan liikennejärjestelmän kehittämistä. Lisäksi Suomirata-hanke on sekä kaupungin että kansallisten ilmastotavoitteiden mukainen. Ottaen huomioon pääradan kehittämisestä muodostuvat
valtakunnalliset sekä alueelliset suorat ja välilliset hyödyt, on kunnan kannalta perusteltua osallistua Suomi-Rata Oy:n omistamiseen Helsinki -
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lentoasema – Tampere -yhteysvälin kehittämisen edistämiseksi ja jouduttamiseksi.
Liite nro 1/ § 52 Osakassopimusluonnos
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuuston hyväksyttäväksi, että
1. Vesilahden kunta lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata
Oy), ja että
2. kunta merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 80 000 eurolla
3. todeta, että määräraha osakkeiden merkintään tai muuhun pääomittamiseen enimmäissitoumuksen mukaisesti käsitellään yhtiön
tarpeen mukaan kunkin vuoden talousarviossa
4. kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen
vaadittavat sopimukset ja asiakirjat kunnan puolesta,
5. hankkeen toteutusvaiheen rahoitukseen tai suunnitteluyhtiön lisärahoitukseen osallistuminen edellyttää erillisiä päätöksiä

Käsittely

Käsittelyn aikana jäsen Pietilä esitti jäsenen Rantala kannattamana, että
valtuustolle esitetään, että Vesilahden kunta ei lähde osakkeenomistajaksi
Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata
Oy), eikä merkitse perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomita yhtiötä.
Esityksen jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko päätösesitys hyväksyä yksimielisesti, ja käydyn keskustelun jälkeen totesi, että voidaan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Vesilahden kunta ei lähde osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata
Oy)
2. Vesilahden kunta ei merkitse perustettavan hankeyhtiön osakkeita
tai muuten pääomita yhtiötä.
-----
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Liite nro 1/ § 18 Osakassopimusluonnos

Ehdotus

Kunnanhallitus:

53

Kunnanvaltuusto päättä, että
1. Vesilahden kunta ei lähde osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata
Oy)
2. Vesilahden kunta ei merkitse perustettavan hankeyhtiön osakkeita
tai muuten pääomita yhtiötä.
Päätös

Tiedoksi
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ILMOITUSASIAT
KVAL § 19

Kunnanvaltuustolle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
1. Vesilahden kunnan väkiluku 1.4.2020 oli 4.362 asukasta (23.1.2020
/ 4.351).
2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 2/2020.
Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta helmikuun
lopussa 2020 oli 6,0 % (tammikuun 2020 tilanne 6,5 %), Pirkanmaalla 9,6 % (9,7 %) ja koko maassa 9,5 % (9,6 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin.

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

