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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 50
Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja
että läsnä oli 34 valtuutettua, eli kokous oli myös päätösvaltainen.
__________________
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 51
Päätös

Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Carita Henriksson ja Regina Koskinen.
__________________
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22.09.2020

Yleinen informaatio
Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 52
1. Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin kertoi ”Norra Famnen” -hankkeesta.
Kaupunki on etsinyt kumppania alueen kehittämiseen. Priima-Yhtiöt on
osoittanut kiinnostusta aluetta kohtaan ja sen kanssa on käyty jatkokeskusteluja
rakennushankkeesta.
2.
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström informoi kaupungin
lausunnosta koskien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta.
Hän totesi, että sote-maakunnan enemmistökieli tulee olemaan suomi ja että
Paraisille tarvitaan kilpailukykyistä hoitoa tarjoava kaksikielinen sosiaali- ja
terveyskeskus. Myös pelastustoimen palvelutasopäätös tulee olemaan erittäin
tärkeä. Henkilöstön siirto toteutetaan liiketoiminnan luovutuksena.
3.
Kaupunginjohtaja tiedotti koronatilanteesta. Hygieniamääräysten
huolellinen noudattaminen on korostuneen tärkeää. Paraisilla edelleen 9
todettua tartuntatapausta. Kaupunginjohtaja kuvaili koronapandemian
tähänastisia vaikutuksia kaupungin talouteen ja toimintaan. Etätyösuositus on
edelleen voimassa. Koronatyöryhmä seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja
tiedottaa tilanteesta.
4.
Kaupunginjohtaja informoi käynnissä olevasta talousarvioprosessista.
Kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari pidetään 21.10.2020. Vuoden 2021
talousarvion kehys on erittäin tiukka.
5.
Kaupunginjohtaja informoi myös koulukeskushankkeesta. Arkkitehti- ja
pääsuunnittelijan kilpailutus on toteutettu. Tilaajan ohjausryhmä ja varsinainen
hankeryhmä on nimetty. Asianomaiset koulut osallistuvat aktiivisesti
suunnitteluun. Jatkoraportointi toteutetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti.
__________________
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Varhaiskasvatuksen maksut poikkeusoloissa
315/02.05.00.00/2020
Sivistyslautakunta 20.04.2020 § 26
Valmistelija
Esittelijä

Varhaiskasvatuspäällikkö Pia Hotanen, puh. 044 358 5985
Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Maassa vallitsevien poikkeusolojen vuoksi hallitus suosittelee, että perheet
hoitaisivat lapsiaan kotona, osaksi koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja
osaksi yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla työskentelevien
huoltajien lasten varhaiskasvatuksen turvaamiseksi.
Hallitus suosittelee, että kunnat huomioisivat poissaolon lapsiaan kotona
hoitavien perheiden päivähoitomaksussa. Siitä, miten näistä asioista pitäisi
päättää, ei ole olemassa kansallista linjausta, vaan kunnat saavat itse päättää,
miten ne toimivat. Suurin osa kunnista näyttää tarjoavan jonkinlaista
maksuhelpotusta ainakin 18.3.-13.5.2020.
Poikkeusolojen aikana on tärkeää tukea lapsia ja perheitä eri tavoin. Paraisilla on
edelleen tarjolla laadukasta varhaiskasvatustoimintaa, sekä tavallisena
toimintana että etänä. Perheitä, joissa lapset ovat kotona, voidaan myös tukea
esim. tarjoamalla maksuhelpotuksia. Paraisilla kotihoidossa on tällä hetkellä
arviolta 3/4 lapsista.
Maksuhelpotuksia voidaan tarjota eri tavoin. Monet kunnat ovat päättäneet olla
laskuttamatta perheitä, jos lapsi on poissa koko poikkeusajan tai kokonaisia
viikkoja ja poissaolosta on ilmoitettu etukäteen. Jotkut kunnat ovat päättäneet
laskuttaa vain lapsen läsnäolopäiviltä.
Maalis-toukokuun maksutulot olisivat tavallisesti noin 100 000 euroa kuussa. Jos
kaupunki päättää olla laskuttamatta, jos lapsi on poissa kokonaisia viikkoja, tulot
olisivat karkeasti arvioituna 75 000 euroa maaliskuulta ja 25 000 euroa
huhtikuulta. Jos kaupunki päättää laskuttaa vain läsnäolopäiviltä, tulot jäävät
vielä tätäkin pienemmiksi.

Ehdotus

Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen
maksujen muuttamista maassa vallitsevien poikkeusolojen ajaksi. Jos lapsi on
poissa varhaiskasvatuksesta vähintään kokonaisen kalenteriviikon kerrallaan
viikoilla 13-20 (23.3.-10.5.), kyseisen viikon arkipäivistä ei peritä maksua. Jos
poikkeusolot jatkuvat 13.5.2020 jälkeen, perheet voivat edelleen saada
helpotuksia saman periaatteen mukaisesti, kunnes poikkeusolot päättyvät.
Maaliskuun lasku lähetetään toukokuussa, jolloin laskutetaan myös huhtikuu.
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Esittelijä lisäsi seuraavan virkkeen päätösehdotuksen loppuun: Kesäkuukausilta
(kesä-elo) maksuhelpotuksia annetaan aikaisemmin vahvistettujen periaatteiden
mukaisesti.
Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Tomas Björkroth ehdotti päätösehdotukseen
seuraavaa muutosta: Paraisten kaupunki laskuttaa perheitä varhaiskasvatuksesta
ainoastaan läsnäolopäivien perusteella.
Jäsenet Sverker Engström, Elina Kemppainen ja Lotta Laaksonen kannattivat
ehdotusta. Esittelijä ilmoitti yhtyvänsä muutettuun ehdotukseen. Tämän jälkeen
sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun ehdotuksen.
Sivistyslautakunnan päätökseksi tuli näin ollen:
Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen
maksujen muuttamista maassa vallitsevien poikkeusolojen ajaksi. Jos lapsi on
poissa varhaiskasvatuksesta 23.3.-10.5., Paraisten kaupunki laskuttaa perheitä
varhaiskasvatuksesta ainoastaan läsnäolopäivien perusteella. Jos poikkeusolot
jatkuvat 13.5.2020 jälkeen, perheet voivat edelleen saada helpotuksia saman
periaatteen mukaisesti, kunnes poikkeusolot päättyvät. Maaliskuun lasku
lähetetään toukokuussa, jolloin laskutetaan myös huhtikuu. Kesäkuukausilta
(kesä-elo) maksuhelpotuksia annetaan aikaisemmin vahvistettujen periaatteiden
mukaisesti.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto

Päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat, toimistosihteeri/laskut
__________________

Kaupunginhallitus 27.04.2020 § 75
Valmistelija
Esittelijä

Varhaiskasvatuspäällikkö Pia Hotanen, puh. 044 358 5985
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää varhaiskasvatuksen maksujen muuttamisesta maassa
vallitsevien poikkeusolojen ajaksi. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta
18.3.-13.5., Paraisten kaupunki laskuttaa perheitä varhaiskasvatuksesta
ainoastaan läsnäolopäivien perusteella. Jos poikkeusolot jatkuvat 13.5.2020
jälkeen, perheet voivat edelleen saada helpotuksia saman periaatteen
mukaisesti, kunnes poikkeusolot päättyvät. Maaliskuun lasku lähetetään
toukokuussa, jolloin laskutetaan myös huhtikuu. Kesäkuukausilta (kesä-elo)
maksuhelpotuksia annetaan aikaisemmin vahvistettujen periaatteiden
mukaisesti.
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Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat, toimistosihteeri/laskut
__________________

Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 115
Valmistelija
Esittelijä

Varhaiskasvatuspäällikkö Pia Hotanen, puh. 044 358 5985
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Ehdotus

Paraisten kaupungin hallintosäännön §:n 178 mukaan kaupunginvaltuusto
päättää maksujen yleisistä perusteista.
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle varhaiskasvatuksen
maksujen muuttamista maassa vallitsevien poikkeusolojen ajaksi. Jos lapsi on
poissa varhaiskasvatuksesta 18.3.-13.5., Paraisten kaupunki laskuttaa perheitä
varhaiskasvatuksesta ainoastaan läsnäolopäivien perusteella. Jos poikkeusolot
jatkuvat 13.5.2020 jälkeen, perheet voivat edelleen saada helpotuksia saman
periaatteen mukaisesti, kunnes poikkeusolot päättyvät. Maaliskuun lasku
lähetetään toukokuussa, jolloin laskutetaan myös huhtikuu. Kesäkuukausilta
(kesä-elo) maksuhelpotuksia annetaan aikaisemmin vahvistettujen periaatteiden
mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Valtuuston päätöksen jälkeen: Päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat,
toimistosihteeri/laskut
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 53
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää varhaiskasvatuksen maksujen muuttamista maassa
vallitsevien poikkeusolojen ajaksi. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta
18.3.-13.5., Paraisten kaupunki laskuttaa perheitä varhaiskasvatuksesta
ainoastaan läsnäolopäivien perusteella. Jos poikkeusolot jatkuvat 13.5.2020
jälkeen, perheet voivat edelleen saada helpotuksia saman periaatteen
mukaisesti, kunnes poikkeusolot päättyvät. Maaliskuun lasku lähetetään
toukokuussa, jolloin laskutetaan myös huhtikuu. Kesäkuukausilta (kesä-elo)
maksuhelpotuksia annetaan aikaisemmin vahvistettujen periaatteiden
mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat, toimistosihteeri/laskut
__________________
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Anomus alueen vuokraamisesta laituria varten Nauvon Eteläsatamassa
94/10.00.02.05/2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta 01.04.2020 § 62
Valmistelija
Esittelijä

Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh. 040 488 6066
Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh. 040 488 6066
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Laituriyhtiö Nagu Miljonärsbryggan Ab anoo Paraisten kaupungin kanssa
käytyihin sovittelusopimusneuvotteluihin viitaten noin 1 220 m²:n kokoisen
alueen vuokraamista kiinteistöstä 445-573-6-178 Nauvon Eteläsatamasta 30
vuodeksi 30 euron kertamaksua vastaan. Nauvon keskustan voimassa olevan
asemakaavan mukaan alueella on kaavamerkintä venesatama-alue (LV).
Laituriyhtiön laituri on aikaisemmin ollut Nauvon vierasvenesatamassa Paraisten
seurakunnan omistamalla kiinteistöllä 445-573-1-20. Paraisten kaupunki vuokraa
seurakunnalta yksityistä vesialuetta 1-20 Nauvon vierasvenesatamasta.
Vuokra-alueen yksityisillä yhtiöillä tai yhtymillä ei ole ollut laitureitaan varten
kirjallisia, seurakunnan tai kaupungin kanssa solmittuja vuokrasopimuksia.
Toimitusinsinööri Pauli Rannikon rasitetoimituksessa 2004-125499 tekemän
selvityksen mukaan alueella ei myöskään ole kiinteistöjä, joilla tiedettäisiin
olevan laiturirasitteita. Paraisten kaupunki teki Nagu Segelsällskapin kanssa
määräaikaisen vuokrasopimuksen samasta alueesta vuonna 2018.
Nauvon vierasvenesataman muutostöihin ja uudistamiseen tarvittiin vesilain
mukaiset luvat. Laituriyhtiö haki vuonna 2017 muutosta Vaasan
hallinto-oikeudelta Kyrkbackenin laiturin lupaa koskevassa asiassa (Nauvon
vierasvenesatama), aluehallintoviraston päätös 26.6.2017 nro 151/2017/2
diaarinumero ESAVI/9458/2016. Paraisten kaupunki on 29.12.2017 järjestetyn
sovittelun kautta sopinut, että muutoksenhakijat luovuttavat nykyisen
Kyrkbackenilla sijaitsevan laiturinsa Paraisten kaupungille sitä vastaan, että
kaupunki rakentaa korvaavan laiturin Nauvon Eteläsatamaan. Korvaava laituri on
sopimuksen mukaan uusi kolmen metrin levyinen kelluva laituri, jossa on
vähintään 23 paikkaa ja joka toimii sovittelukorvauksena. Kaupunki luovuttaa
laiturin, mutta ei vastaa sen kunnossapidosta tai uusimisesta. Laituriyhtiön
jäsenille, jotka ovat olleet valittajina, mutta jotka eivät halua laituripaikkaa,
maksetaan sovittelusopimuksen mukaan 1 300 euron kertasumma.
Kaupunki on hankkinut sovittelusopimuksen mukaisen laiturin ja luovuttanut sen
kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaoston päätöksellä 12.6.2019 §
95. Jaosto toteaa samalla, että vuokrasopimus on tekemättä ja odottaa, että
kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin vuokrasopimuksen laatimiseksi.
Laituriyhtiöllä on ollut laituri Eteläsatamassa kaupungingeodeetin tilapäisellä
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luvalla, viranhaltijapäätös nro 37, 24.6.2019. Syynä siihen, ettei vuokrasopimusta
voitu tehdä viime vuonna oli se, että laiturin ja muiden Eteläsataman laitureiden
lopullinen sijoituspaikka oli vielä epäselvä. Kaupunki on tehnyt ruoppaustöitä ja
saanut tarpeelliset luvat altaan länsiosaan sijoitettavaa viimeistä laituria varten
syksyllä 2019 ja keväällä 2020, joten vuokra-alue voidaan nyt vahvistaa.
Sovittelusopimuksessa ei ole viittausta vuokrasopimukseen, vuokrasummaan tai
vuokra-aikaan. Hakija viittaa vuokrasopimuksen luonnokseen, joka on hyvin
todennäköisesti ollut mukana neuvotteluissa sovittelusopimuksen liitteenä. Siinä
vuokra-ajaksi on ehdotettu 30 vuotta ja sen ajan kokonaismaksuksi 30 euroa.
Tämän pituinen vuokrasopimus on hallintosäännön mukaan vahvistettava
kaupunginvaltuustossa.
Tapauksissa, joissa venesatamien laitureita on rakennettu yksityisesti ja joissa
vuokraaja on ottanut hoitaakseen kunnostuksen, rakentamisen ja ylläpidon,
vuosittainen vuokra on perustunut mahdollisten vene- ja autopaikkojen
määrään. Lähtövuokrana on 25 euroa/venepaikka/vuosi ja 10
euroa/parkkipaikka/vuosi. Jos vene- tai autopaikkojen määrä nousee tai laskee,
tarkistetaan vuokraa sen mukaan. Vuokra tarkistetaan seuraavaksi kaudeksi.
Maksut sidotaan elinkustannusindeksiin. Koska alueella on 23 venepaikkaa eikä
yhtäkään parkkipaikkaa, tällainen malli tarkoittaisi laituriyhtiölle 575 euron
vuosittaista vuokraa.
Maanvuokralaki sallii vuokran maksamisen rahana tai työnä. Tätä on sovellettu
tietyissä tapauksissa, joissa vuokraa on laskettu, jos vuokraaja on vastineeksi
lupautunut hoitamaan sopivaa yleistä aluetta.
Oheismateriaali

Sovittelusopimus, kartta

Vaikutusten arviointi

Yhtiö viittaa vuokrasopimusluonnokseen, jota valtuusto ei ole vahvistanut.
Sopimuksen hyväksyminen tarkoittaisi kaupungin maaomistuksen vuokraamista
koskevista periaatteista luopumista. Muiden tietylle asuntoalueelle kaavassa
osoitettujen venesatamien maksu on joissakin tapauksissa ollut todella pieni.
Alueen asukkaat ovat pitäneet huolen siitä, että kaava on toteutettu, mutta
sopimukseen on yleensä kuulunut vastasuorite hoitosopimuksen muodossa. Jos
sopimus hyväksytään, jatkossa tulee olemaan vaikeaa perustella, miksi muiden
pitää maksaa vuokraa tai ottaa hoitoalueita hoidettavakseen. Yhden euron
vuosittainen vuokra ei ole riittävä maksu täyttääkseen maanvuokralain
vaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, ettei maanvuokralakia sovelleta tällaisiin
sopimuksiin.
Jos kaupunki olisi päättänyt, että laituriyhtiö olisi saanut jäädä Nauvon
vierasvenesatamaan, yhtiön olisi pitänyt maksaa tästä oikeudesta vuokraa myös
siellä, koska laituriyhtiön hyväksi ei ole kirjattu kiinteistöä 1:20 suoraan rasittavaa
oikeutta, eikä vesialue, jolla laituri sijaitsee, ole yhtiön hallinnassa vuokra- eikä
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omistussuhteen nojalla.
Ehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Miljonärsbryggan Ab:lle noin 1 220 m²:n
suuruisen alueen Nauvon Eteläsatamassa sijaitsevasta kiinteistöstä
445-573-6-178 laiturin sijoittamista varten 30 vuoden ajaksi. Lähtövuokrana on
25 euroa/venepaikka/vuosi ilmoitetun venepaikkojen määrän mukaan, alussa
575 euroa/vuosi. Vuokralaisen on viimeistään syyskuussa ilmoitettava kirjallisesti
vuokranantajalle venepaikkojen määrän mahdollisista muutoksista.
Vuokra-alueeseen ei kuulu rakennusoikeutta tai autopaikkoja. Vuokraoikeutta ei
saa siirtää vuokranantajaa kuulematta. Alue käy ilmi oheisesta kartasta. Vuokra
sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus on allekirjoitettava 30.9.2020
mennessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
___________________

Tiedoksianto lopullisen
päätöksen jälkeen

Hakija, sopimussihteeri, yhdyskuntainsinööri, tekninen päällikkö

Kaupunginhallitus 27.04.2020 § 69
Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh. 044 358 5727
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Oheismateriaali

Sovittelusopimus
Kartta

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Miljonärsbryggan Ab:lle noin 1 220 m²:n
suuruisen alueen Nauvon Eteläsatamassa sijaitsevasta kiinteistöstä
445-573-6-178 laiturin sijoittamista varten 30 vuoden ajaksi. Lähtövuokrana on
25 euroa/venepaikka/vuosi ilmoitetun venepaikkojen määrän mukaan, alussa
575 euroa/vuosi. Vuokralaisen on viimeistään syyskuussa ilmoitettava kirjallisesti
vuokranantajalle venepaikkojen määrän mahdollisista muutoksista.
Vuokra-alueeseen ei kuulu rakennusoikeutta tai autopaikkoja. Vuokraoikeutta ei
saa siirtää vuokranantajaa kuulematta. Alue käy ilmi oheisesta kartasta. Vuokra
sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus on allekirjoitettava 30.9.2020
mennessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Valtuuston päätöksen jälkeen: Miljonärsbryggan Ab, kaupungingeodeetti,
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sopimussihteeri, yhdyskuntainsinööri, tekninen päällikkö
__________________
Kaupunginvaltuusto 12.05.2020 § 22
Liite

21 Sovittelusopimus
22 Kartta

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Miljonärsbryggan Ab:lle noin 1 220 m²:n
suuruisen alueen Nauvon Eteläsatamassa sijaitsevasta kiinteistöstä
445-573-6-178 laiturin sijoittamista varten 30 vuoden ajaksi. Lähtövuokrana on
25 euroa/venepaikka/vuosi ilmoitetun venepaikkojen määrän mukaan, alussa
575 euroa/vuosi. Vuokralaisen on viimeistään syyskuussa ilmoitettava kirjallisesti
vuokranantajalle venepaikkojen määrän mahdollisista muutoksista.
Vuokra-alueeseen ei kuulu rakennusoikeutta tai autopaikkoja. Vuokraoikeutta ei
saa siirtää vuokranantajaa kuulematta. Alue käy ilmi oheisesta kartasta. Vuokra
sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus on allekirjoitettava 30.9.2020
mennessä.

Päätös

Keskustelun kuluessa Mikael Holmberg ehdotti Markku Orellin ja Staffan Åbergin
kannattamana asian palauttamista lisäselvityksiä varten ja
maanvuokrasopimuksen lisäämiseksi asiaan liitteeksi.
Puheenjohtaja kysyi, voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä yksimielisesti Mikael
Holmbergin ehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi palautusehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksianto

Miljonärsbryggan Ab, kaupungingeodeetti, sopimussihteeri, yhdyskuntainsinööri,
tekninen päällikkö
__________________

Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 118
Valmistelija
Esittelijä

Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh. 040 488 6066
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Kaupunginvaltuusto palautti asian 12.5.2020 §:ssä 22 lisäselvityksiä varten ja
maanvuokrasopimusluonnoksen lisäämiseksi asiaan liitteeksi.
Vuokrasopimusluonnos on liitteenä ja lisäselvityksistä on käyty keskusteluja,
joiden myötä asiaa on selvitetty riittävästi. Ehdotus on sama kuin aikaisemmin
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sillä erotuksella, että vuokrasopimuksen allekirjoittamisaikaa on siirretty
30.11.2020 asti, koska kaupunginvaltuuston seuraava kokous on vasta 22.9.2020.
Liite

2 Sovittelusopimus
3 Kartta
4 Vuokrasopimusluonnos

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Miljonärsbryggan Ab:lle noin 1 220 m²:n
suuruisen alueen Nauvon Eteläsatamassa sijaitsevasta kiinteistöstä
445-573-6-178 laiturin sijoittamista varten 30 vuoden ajaksi. Lähtövuokrana on
25 euroa/venepaikka/vuosi ilmoitetun venepaikkojen määrän mukaan, alussa
575 euroa/vuosi. Vuokralaisen on viimeistään syyskuussa ilmoitettava kirjallisesti
vuokranantajalle venepaikkojen määrän mahdollisista muutoksista.
Vuokra-alueeseen ei kuulu rakennusoikeutta tai autopaikkoja. Vuokraoikeutta ei
saa siirtää vuokranantajaa kuulematta. Alue käy ilmi oheisesta kartasta. Vuokra
sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus on allekirjoitettava 30.11.2020
mennessä.

Päätös

Keskustelun kuluessa Mikael Holmberg ehdotti Markku Orellin ja Staffan Åbergin
kannattamana, että kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto
päättää, että vuosivuokra on 15 euroa/venepaikka/vuosi. Esittelijä ilmoitti
yhtyvänsä Mikael Holmbergin ehdotukseen.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli päättänyt yksimielisesti
ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että vuosivuokra on 15
euroa/venepaikka/vuosi.
Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toistaa esittelijän
pohjaehdotuksen päätösehdotuksenaan kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksianto

Miljonärsbryggan Ab, kaupungingeodeetti, sopimussihteeri, yhdyskuntainsinööri,
tekninen päällikkö
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 54
Liite

1 Sovittelusopimus
2 Kartta
3 Vuokrasopimusluonnos

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Miljonärsbryggan Ab:lle noin 1 220 m²:n
suuruisen alueen Nauvon Eteläsatamassa sijaitsevasta kiinteistöstä
445-573-6-178 laiturin sijoittamista varten 30 vuoden ajaksi. Lähtövuokrana on
15 euroa/venepaikka/vuosi ilmoitetun venepaikkojen määrän mukaan, alussa
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575 euroa/vuosi. Vuokralaisen on viimeistään syyskuussa ilmoitettava kirjallisesti
vuokranantajalle venepaikkojen määrän mahdollisista muutoksista.
Vuokra-alueeseen ei kuulu rakennusoikeutta tai autopaikkoja. Vuokraoikeutta ei
saa siirtää vuokranantajaa kuulematta. Alue käy ilmi oheisesta kartasta. Vuokra
sidotaan elinkustannusindeksiin.
Vuokrasopimus on allekirjoitettava 30.11.2020 mennessä.
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että vuosivuokra on 15
euroa/venepaikka/vuosi ilmoitetun venepaikkojen määrän mukaan ja että
vuotuinen summa riippuu vuokrattujen paikkojen määrästä. Teksti ”alussa 575
euroa/vuosi” poistetaan siksi päätösehdotuksesta.

Tiedoksianto

Miljonärsbryggan Ab, kaupungingeodeetti, sopimussihteeri, yhdyskuntainsinööri,
tekninen päällikkö
__________________
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Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n osakepääoman korottaminen, lisämääräraha investointitalousarvioon
687/02.05.05.00/2019
Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 121
Valmistelija
Esittelijä

Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy on jättänyt anomuksen (päivätty 17.6.2020)
yhtiön osakepääoman korottamisesta 200 000 eurolla vuoden 2020 aikana siten,
että yhtiö antaa 200 uutta osaketta, joiden nimellisarvo on 1 000 euroa/osake.
Yhtiön hallitus anoo, että Paraisten kaupunki merkitsee osakkeet 200 000 euron
nimellisarvolla.
Päätös näiden 200 uuden osakkeen merkitsemisestä yhteensä 200 000 euron
nimellisarvolla edellyttää sitä, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä
tarkoitusta varten talousarvioon samansuuruisen investointimäärärahan.

Liite

7 Anomus Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n osakepääoman korottamisesta
8 Rahoituslaskelma

Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin
investointitalousarvion muutoksen ja myöntää 200 000 euron määrärahan
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n 200 uuden osakkeen (nimellisarvo 1 000
euroa/osake) hankintaan.
Osakeomistus kirjataan vuoden 2020 investointitalousarviossa talouspalvelujen
alle.

Päätös

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johan Broos,
toimitusjohtaja Merja Kaarto ja kaupungin kaavoituspäällikkö Heidi
Saaristo-Levin, kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl ja talouspäällikkö Petra Palmroos
taustoittivat asiaa.
Tämän jälkeen Markku Orell ilmoitti esteellisyydestä, koska hän on
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsen, ja poistui kokoushuoneesta.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksianto

Valtuuston käsittelyn jälkeen: Talouspalvelut ja Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 55
Liite

4 Anomus Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n osakepääoman korottamisesta
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5 Rahoituslaskelma
Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin
investointitalousarvion muutoksen ja myöntää 200 000 euron määrärahan
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n 200 uuden osakkeen (nimellisarvo 1 000
euroa/osake) hankintaan.
Osakeomistus kirjataan vuoden 2020 investointitalousarviossa talouspalvelujen
alle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Talouspalvelut ja Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy
__________________
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Vuoden 2020 investointimäärärahojen siirto
653/02.02.00/2019
Kaupunginhallitus 30.03.2020 § 43
Valmistelija
Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Määrärahan siirto: Kirjaston arkistohuoneen muutos toimistohuoneeksi
Kaupungintalon vanhan kanslian vesivahinko aiheutti vesivaurioita kirjaston
tiloissa. Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus ilmoitti kuivatustöiden aikana, että he
eivät enää halua vanhaa kirja-arkistoa takaisin, vaan toivovat sen muuttamista
toimistohuoneeksi kolmelle työntekijälle.
Käyttäjän toivoma muutos toimistohuoneeksi (35,5 m2) edellyttää
- ilmanvaihdon toteuttamista nykymääräysten mukaiseksi
- maalatun betonilattian pinnoittamista matolla
- vanhan valaistuksen muutosta
- sähköasennuksia työpisteitä varten.
Edellä mainittujen toimenpiteiden arvioitu kustannus on 25 000 €.
Investointimäärärahasta "Koulukeskus, suunnittelu 500 000 €" siirretään 25 000
€ uuteen investointiin "Kirjaston toimistohuone".
Määrärahan siirto: Esteetön Pargas svenska gymnasium
Pargas svenska gymnasiumissa aloittaa pyörätuolioppilas opintonsa elokuussa
2020. Oppilas käyttää liikkuessaan sähköpyörätuolia ja hänellä on apunaan
henkilökohtainen avustaja.
Lukion esteettömyys on aiemmin hoidettu Sarlinin koulun kautta hissillä sekä
lukion ja Sarlinin koulun väliin rakennetulla yhdyskäytävällä. Yhdyskäytävän
kunto on kriittinen ja raskaan pyörätuolilaitteiston avulla kulkeminen
yhdyskäytävällä muodostaa riskin.
Koulukeskuksen uusimisen yhteydessä Sarlinin koulu aiotaan purkaa. Lukion
toinen kerros ei ole sen jälkeen enää esteetön.
Uusi nostin mahtuu lukion nykyiseen porrashuoneeseen pienillä
porrasmuutoksilla.
Lukion oppilaiden ja henkilökunnan hätäpoistuminen on suunniteltu tapahtuvan
Pajbackan puoleiselle vesikatolle. Palotarkastaja on antanut lausunnon lukion
hätäpoistumisreitistä. Urheilukentän puoleiselta vesikaton reunalta on aikanaan
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poistettu kierreporras sen kautta tapahtuneen vesikattoilkivallan vuoksi. Tilalle
asennettiin alumiinitikkaat katolta poistumista varten.
Katolta poistumisen tulee tapahtua 1-syöksyistä varapoistumisporrasta käyttäen.
Poistumistien portailla pitää pystyä poistumaan kannettavia paareja käyttäen.
Kierreporras ei enää tule kyseeseen. Poistumistieporras tulee olla lukittu
alaosastaan mahdollisen asiattoman liikkumisen estämiseksi.
Kaikki toimenpiteet yhteensä noin 36 000 €.
Investointimäärärahasta "Koulukeskus, Sarlinin koulu, korjaukset 150 000 €"
siirretään 36 000 € uuteen investointiin "Pargas svenska gymnasium,
esteettömyysvarusteet”.
Määrärahan siirto: Karusellen-päiväkodin korjausmäärärahan siirto vuodelle
2020
Vuodelle 2019 oli budjetoitu summa 250 000 + 50 000 € eli 300 000 € yhteensä
ja vuodelle 2020 510 000 €. Hankkeelle myönnettiin vuonna 2019
kokonaismääräraha 810 000 € vuosille 2019-2020. Vuonna 2019
kustannuskertymäksi muodostui 139 788 €, koska aikataulu ei toteutunut
suunnitellulla tavalla urakoitsijan hitaan etenemisvauhdin vuoksi.
Vuoden 2019 budjetin alitus on 160 212 €, joka anotaan siirrettäväksi vuodelle
2020, jolloin budjetti vuodelle 2020 on 670 212 €. Investointimäärärahasta 2020
"Koulukeskus, suunnittelu 500 000 €" siirretään 160 212 € investointikohteeseen
"Karusellen-päiväkoti, korjaus ja laajennus".
Liite

3 Vuoden 2020 investointimäärärahojen siirto 20.3.2020

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää tehdä seuraavat esittelyn mukaiset määrärahasiirrot:
25 000 euroa kirjaston uuteen toimistohuoneeseen (kohteesta "Paraisten
koulukeskus, suunnittelu"), 36 000 euroa Pargas svenska gymnasiumin invahissiin
(kohteesta "Koulukeskus / Sarlinin koulu, korjaukset") ja 160 212 euroa
Karusellen-päiväkotiin (kohteesta "Paraisten koulukeskus, suunnittelu").
Määrärahasiirtojen nettovaikutus vuoden 2020 investointien kokonaissummaan
on nolla euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Talouspäällikkö P. Palmroos, kaupunginjohtaja P. Nygrén, teknisten
tukipalvelujen jaosto, kiinteistöpäällikkö S. Pihl, tekninen isännöitsijä J. Salminen,
rakennuttaja J. Jansen, tekninen päällikkö J. Nylund, opetuspäällikkö U. Lundberg,
varhaiskasvatuspäällikkö P. Hotanen, kirjastopäällikkö K. Zilliacus
__________________
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Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 138
Valmistelija
Esittelijä

Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Kun asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa 30.3.2020, asian
valmisteluprosessissa tapahtui hallituksen valmistelijan ja esittelijän osalta
käsittelyvirhe. Virhe on tämän käsittelyn myötä nyt korjattu.

Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että investointitalousarvioon
tehdään seuraavat määrärahasiirrot:
Siirretään esittelyn mukaisesti 25 000 euroa kirjaston uuteen
toimistohuoneeseen (kohteesta "Paraisten koulukeskus, suunnittelu"), 36 000
euroa Pargas svenska gymnasiumin invahissiin (kohteesta "Koulukeskus / Sarlinin
koulu, korjaukset") ja 160 212 euroa Karusellen-päiväkotiin (kohteesta "Paraisten
koulukeskus, suunnittelu").
Määrärahasiirtojen vaikutus (netto):
Investointi 5312, Koulukeskus / Sarlinin koulu, korjaukset, -114 000 euroa
Investointi 5317, Paraisten koulukeskus, -314 788 euroa
Investointi 5109, Karusellen-päiväkoti, Nauvo / korjaus ja laajennus, -670 212
euroa
Uusi investointi, Toimistotilat, Paraisten kirjasto, -25 000 euroa
Uusi investointi, Lisälaite, Pargas svenska gymnasium, -36 000 euroa
Määrärahasiirtojen nettovaikutus vuoden 2020 investointien kokonaissummaan
on nolla euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Kaupunginvaltuuston lopullisen käsittelyn jälkeen: Talouspäällikkö Palmroos,
kaupunginjohtaja Nygrén, teknisten tukipalvelujen jaosto, kiinteistöpäällikkö Pihl,
tekninen isännöitsijä Salminen, rakennuttaja Jansen, tekninen päällikkö Nylund,
opetuspäällikkö Lundberg, varhaiskasvatuspäällikkö Hotanen, kirjastopäällikkö
Zilliacus
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 56
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Kaupunginvaltuusto päättää, että investointitalousarvioon tehdään seuraavat
määrärahasiirrot:
Siirretään esittelyn mukaisesti 25 000 euroa kirjaston uuteen
toimistohuoneeseen (kohteesta "Paraisten koulukeskus, suunnittelu"), 36 000
euroa Pargas svenska gymnasiumin invahissiin (kohteesta "Koulukeskus / Sarlinin
koulu, korjaukset") ja 160 212 euroa Karusellen-päiväkotiin (kohteesta "Paraisten
koulukeskus, suunnittelu").
Määrärahasiirtojen vaikutus (netto):
Investointi 5312, Koulukeskus / Sarlinin koulu, korjaukset, -114 000 euroa
Investointi 5317, Paraisten koulukeskus, -314 788 euroa
Investointi 5109, Karusellen-päiväkoti, Nauvo / korjaus ja laajennus, -670 212
euroa
Uusi investointi, Toimistotilat, Paraisten kirjasto, -25 000 euroa
Uusi investointi, Esteettömyysvarusteet, Pargas svenska gymnasium, -36 000
euroa
Määrärahasiirtojen nettovaikutus vuoden 2020 investointien kokonaissummaan
on nolla euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Talouspäällikkö Palmroos, kaupunginjohtaja Nygrén, teknisten tukipalvelujen
jaosto, kiinteistöpäällikkö Pihl, tekninen isännöitsijä Salminen, rakennuttaja
Jansen, tekninen päällikkö Nylund, opetuspäällikkö Lundberg,
varhaiskasvatuspäällikkö Hotanen, kirjastopäällikkö Zilliacus
__________________
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Takaussitoumuksen myöntäminen Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle
687/02.05.05.00/2019
Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 139
Valmistelija
Esittelijä

Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy on jättänyt Paraisten kaupungille anomuksen
(päivätty 17.6.2020), jossa se pyytää kaupunkia antamaan yhtiölle
suostumuksensa lainan nostamiseen tai vaihtoehtoisesti myöntämään yhtiölle
kunnallisen takauksen yhden tai kahden huoneiston osakkeiden merkitsemiseksi
uudesta Nauvon kunta-alueelle suunnitteilla olevasta rivitalosta.
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy on Paraisten kaupungin 100-prosenttisesti
omistama tytäryhtiö.
Lainan tarkoituksena on uuden rivitalon rakentaminen Nauvon keskustaan.
Rivitalossa olisi noin 10 osakehuoneistoa kaupungin hallinnassa olevalla tontilla.
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtajan kanssa käydyn keskustelun
mukaan laina käytetään enintään 300 000 euron arvoiseen huoneistoon
vuokratontilla.

Liite

2 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n anomus

Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää Länsi-Turunmaan
Vuokratalot Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 300 000 euron suuruiselle
pankkilainalle siihen liittyvine korkoineen, muine kuluineen ja velvoitteineen
taikka kuntayritystodistusrahoitukselle. Takaus on enintään 80 % lainan
määrästä. Omavelkainen takaus on voimassa enintään kymmenen (10) vuotta,
mikä aika vastaa lainan juoksuaikaa tai kuntayritystodistusohjelman
sopimusaikaa.
Kaupunginhallitus valtuutetaan tekemään tarvittavat takausta koskevat
päätökset, joilla täsmennetään rahoituksen muoto, rahoittaja, lopulliset summat
ja juoksuaika sekä mahdolliset lainaturvat. Kaupunginhallituksen on kuitenkin
huomioitava takauksen enimmäismäärä sekä lainan ja muiden
rahoitusjärjestelyjen enimmäisjuoksuaika.
Jäljellä olevasta lainapääomasta peritään vuotuinen 0,10 %:n takausprovisio.

Päätös

Markku Orell ilmoitti esteellisyydestä; Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n
hallituksen puheenjohtaja.
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuuston käsittelyn jälkeen: Talouspalvelut, keskushallinto, Länsi-Turunmaan
Vuokratalot Oy
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 57
Liite

6 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n anomus

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle
omavelkaisen takauksen enintään 300 000 euron suuruiselle pankkilainalle siihen
liittyvine korkoineen, muine kuluineen ja velvoitteineen taikka
kuntayritystodistusrahoitukselle. Takaus on enintään 80 % lainan määrästä.
Omavelkainen takaus on voimassa enintään kymmenen (10) vuotta, mikä aika
vastaa lainan juoksuaikaa tai kuntayritystodistusohjelman sopimusaikaa.
Kaupunginhallitus valtuutetaan tekemään tarvittavat takausta koskevat
päätökset, joilla täsmennetään rahoituksen muoto, rahoittaja, lopulliset summat
ja juoksuaika sekä mahdolliset lainaturvat. Kaupunginhallituksen on kuitenkin
huomioitava takauksen enimmäismäärä sekä lainan ja muiden
rahoitusjärjestelyjen enimmäisjuoksuaika.
Jäljellä olevasta lainapääomasta peritään vuotuinen 0,10 %:n takausprovisio.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Talouspalvelut, keskushallinto, Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy
__________________
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Vapautuksen myöntäminen Laura Willströmille kunnallisista luottamustoimista
552/00.00.01.00/2020
Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 142
Valmistelija
Esittelijä

Valmistelusihteeri Petra Öhman, puh. 040 488 6021
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Laura Willström on toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi anonut vapautusta
kunnallisista luottamustoimistaan.
Laura Willström on varakaupunginvaltuutettu.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto vapauttaa Laura Willströmin tämän luottamustoimesta
varakaupunginvaltuutettuna.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: Laura Willström, palkanlaskija,
keskusvaalilautakunta
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 58
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto vapauttaa Laura Willströmin tämän luottamustoimesta
varakaupunginvaltuutettuna.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Laura Willström, palkanlaskija, keskusvaalilautakunta
__________________
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Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomukseen
469/00.03.01/2020
Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 171
Valmistelija
Esittelijä

Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Vastausehdotus kaupunginhallitukselle annettavaksi valtuustolle vastauksena
tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomukseen.

Liite

6 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

Ehdotus

Kaupunginhallitus toimittaa kaupunginvaltuustolle vastineet kysymyksiin,
huomautuksiin ja toteamuksiin liitteen mukaisesti.
Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: Tarkastuslautakunta, johtoryhmä ja
kaupungin tilintarkastaja sekä BDO Audiator

__________________
Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 59
Liite

7 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen vastineet
tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Tarkastuslautakunta, johtoryhmä ja kaupungin tilintarkastaja sekä BDO Audiator
___________________
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Talouden tasapainottamisohjelma 2020–2022, seurantaraportti 1, kesä-elokuu 2020
269/02.00/2020
Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 173
Valmistelija
Esittelijä

Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Kaupungin talouden tasapainottamisohjelman 2020–2022 seuranta tullaan
toteuttamaan jatkuvana raportointina ao. vuosien aikana. Raportointi tapahtuu
jatkossa muiden kaupungin talouden osavuosiraporttien, kuten
kolmannesvuosiraporttien, puolivuotisraporttien sekä tilinpäätösten yhteydessä.
Seurantaraportti 1, kesä-elokuu 2020, muodostaa poikkeuksen ja poikkeaa edellä
mainitusta aikataulusta. Tulevaisuudessa myös seurantaraporttiin sisältyy
talouden seurantaosio.
Kaupunginvaltuuston 12.5.2020 pitämässä kokouksessa
tasapainottamisohjelman täytäntöönpanosta pyydettiin raporttia 22.9.2020
mennessä. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa 14.5.2020 päivätyssä
arviointikertomuksessaan edistymisraporttia talouden tasapainottamisohjelman
toteutumisesta.

Liite

8 Talouden tasapainottamisohjelma 2020–2022, seurantaraportti 1, kesä-elokuu
2020

Ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy kesä-elokuun 2020 seurantaraportin ja lähettää sen
tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Keskustelun kuluessa Kurt Lundqvist ehdotti, että kaupunginhallitus ehdottaa,
että talouden tasapainottamisohjelmassa mainituilla, yhteensä 13,7 kilometriä
käsittävillä tieosuuksilla ei tehdä suuria valaistusinvestointeja vuosina 2020–2022
tasapainottamisohjelman ollessa voimassa. Palaneet lamput vaihdetaan
tarvittaessa kerran vuodessa. Sähkökustannusten säästämiseksi valojen
päälläoloaika kyseisillä teillä rajoitetaan vilkkaimmin liikennöityyn aikaan, jolloin
on paljon koulu- ja työpaikkaliikennettä. Katuvalaistuksen ohjaus käydään läpi
koko kaupungin alueella siten, että valot eivät ole tarpeettomasti päällä valoisina
aikoina. Muilta osin valaistus säilyy ennallaan.
Talouden tasapainottamisohjelman säästöt muodostuvat jonkin verran nykyistä
suuremmiksi, koska valojen poistamisesta aiheutuva työ jää pois ja
sähkökustannus pienenee hieman.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kurt Lundqvistin ehdotuksen.

Tiedoksianto

Valtuuston lopullisen käsittelyn jälkeen: Tarkastuslautakunta ja johtoryhmä
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__________________
Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 60
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee talouden tasapainottamisohjelman
seurantaraportin 1, kesä-elokuu 2020, tiedoksi.
Kaupunginvaltuusto päättää, että talouden tasapainottamisohjelmassa
mainituilla, yhteensä 13,7 kilometriä käsittävillä tieosuuksilla ei tehdä suuria
valaistusinvestointeja vuosina 2020–2022 tasapainottamisohjelman ollessa
voimassa. Palaneet lamput vaihdetaan tarvittaessa kerran vuodessa.
Sähkökustannusten säästämiseksi valojen päälläoloaika kyseisillä teillä
rajoitetaan vilkkaimmin liikennöityyn aikaan, jolloin on paljon koulu- ja
työpaikkaliikennettä. Katuvalaistuksen ohjaus käydään läpi koko kaupungin
alueella siten, että valot eivät ole tarpeettomasti päällä valoisina aikoina. Muilta
osin valaistus säilyy ennallaan.
Talouden tasapainottamisohjelman säästöt muodostuvat jonkin verran nykyistä
suuremmiksi, koska valojen poistamisesta aiheutuva työ jää pois ja
sähkökustannus pienenee hieman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Tarkastuslautakunta ja johtoryhmä
___________________
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Fastighets Ab kustregionens utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiön omistaman, osoitteessa
Vapparintie 4 sijaitsevan koulukiinteistön ostaminen
551/10.00.01.06/2020
Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.08.2020 § 129
Valmistelija
Esittelijä

Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh. 040 488 6066
Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh. 040 488 6066
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Axxell Utbildning Ab:n nykyinen ammattiopisto Paraisilla toimii 21 417 m²:n
suuruisella tontilla 445-10-31-1 osoitteessa Vapparintie 4 Tontti ja rakennukset
ovat Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiön
omistuksessa (Kustfast). Paraisten kaupunki on tehnyt Kustfastin kanssa
aiesopimuksen Vapparintien ja Koulukadun maanomistus-, vuokraus- ja
maanvuokrausjärjestelyistä, kaupunginhallitus 29.6.2020 § 129. Sopimuksen
toisen kohdan mukaan kaupunki ostaa koko kiinteistön 445-10-31-1
rakennuksineen, lukuun ottamatta asuntolarakennuksia 445-10-31-1-7 ja
445-10-31-1-2. Kokonaisuuden kauppahinta on 1 262 947 euroa ja vastikkeena
käytetään osaa kaupungin Kustfastista omistamista osakkeista. Kustfast ostaa
jäljelle jäävän osan näistä kaupungin osakkeista.
Kaupan taustalla on uuden koulukeskuksen rakentaminen ja Axxellin muutto
Koulukadulle. Toiminta Koulukadulta siirtyy uuden koulukeskuksen rakentamisen
ajaksi tarvittavilta osin tilapäisesti Vapparintie 4:ään samoihin tiloihin Axxellin
kanssa. Kaupungin ostettua kiinteistön Axxell jatkaa tiloissa vuokralaisena siihen
asti, kunnes Axxellin rakennus koulukeskuksessa on valmistunut.
Päärakennuksessa on kevättalvesta 2019 asti toiminut Axxellin lisäksi myös
Paraisten lukio Paraisten kaupungin vuokrattua rakennuksesta tilat lukion
toimintaa varten lukion tiloissa havaittujen ongelmien jälkeen.
Asuntolarakennukset, jotka eivät siis sisälly kauppaan, palvelevat myös jatkossa
nykyisessä tarkoituksessaan. Aiesopimuksen kolmannen kohdan mukaan
kaupunki tekee 10 vuoden vuokrasopimukset asuntolarakennusten maa-alueista.
Tontin asemakaavamerkintä YO tarkoittaa opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuetta. Tällaiselle tontille saa rakentaa kouluja ja muita
sivistystoimen rakennuksia. Tontin pinta-ala on hieman yli 21 417 m² ja sen
tehokkuusluku on 0,4, mikä oikeuttaa 8 567 k-m²:n rakennusoikeuteen. Siitä noin
6 200 k-m² on käytetty kokonaisuudessaan koulutoimintaa tukeviin rakennuksiin.
Kustfastille jäävät asuntolarakennukset on rakennettu 1990-luvun alussa, toinen
niistä on pinta-alaltaan 1 050 k-m² ja toinen 650 k-m². Kauppaan sisältyvät
rakennukset ovat päärakennus ja huoltorakennukset. Päärakennus on rakennettu
vuonna 1960. Sitä on laajennettu vuonna 1990 ja kunnostettu ja korjattu useaan
otteeseen. Rakennus on pinta-alaltaan noin 4 200 k-m² ja se koostuu
ammattiopiston liikuntasalista, toimistohuoneista ja erilaisista opetustiloista.
Huoltorakennuksia on kaksi, niitä käytetään erilaisten ajoneuvojen huoltamiseen
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ja ne ovat pinta-alaltaan 143 k-m² ja 61 k-m².
Kustfast on teettänyt kuntotarkastuksen päärakennuksen länsiosasta
selvittääkseen, soveltuvatko ne Koulukadun koulujen väistötiloiksi 2–5 vuodeksi.
Rakennuksen länsiosa käsittää liikuntasalin ja pukuhuoneet (rakennettu vuonna
1980) sekä kosmetologien koulutustilat (kunnostettu vuonna 2011). 28.3.2020
päivätyn ja 20.4.2020 täydennetyn kuntotarkastuksen on tehnyt RTC Vahanen
Turku Oy. Rapportti osoittaa puutteita perustuksissa, lähinnä aluspalkeissa,
vähäisiä vuotoja katossa ja todennettua kosteutta märkätiloissa, jotka ovat
alkuperäiskunnossa. Kaupunki on tietoinen raportissa esitetyistä puutteista ja
kaupungin suunnitelmissa on osana koulukeskushanketta tehdä kattavia
korjauksia vuoden 2021 alkupuoliskolla ennen kuin osa voidaan ottaa käyttöön
väistötiloina ja myöhempää käyttöä varten.
Muihin kauppaan sisältyviin rakennuksiin kaupungin edustajat ovat tutustuneet
silmämääräisesti ja saaneet nähtäväksi Rambollin tekemän, 17.6.2013 päivätyn
kuntotarkastuksen. Kuntotarkastuksessa on kartoitettu kaikkien rakennusten
korjaustarpeet tarkastamalla rakennukset avaamatta rakenteita. Näiden
rakennusten kunnosta ei ole uudempaa eikä perusteellisempaa tarkastusta.
Rakennusten arvioidaan kuitenkin olevan sellaisessa kunnossa, että väistöaikana
ei ylläpitokorjausten lisäksi ole tarvetta laajemmille korjauksille.
Kauppahinnan suuruuden vuoksi päätöksen kaupasta tekee kaupunginvaltuusto.
Myös rakennus- ja ympäristölautakunnalla ja kaupunginhallituksella on
kaupunginvaltuuston 17.3.2009 §:ssä 25 tekemän päätöksen mukaan oikeus
ostaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, mutta ainoastaan 200 000 euron ja 500 000
euron enimmäismäärään saakka. Kauppaa varten ei ole budjetoitu varoja
vuodeksi 2020, vaan Fastighets Ab kustregionens utbildningsfastigheter
-kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden käyttämisestä kaupan vastikkeena on tehtävä
erillinen päätös.
Oheismateriaali

Kauppakirjaluonnos
Kartta
Aiesopimus

Ehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto päättää ostaa Fastighets Ab kustregionens
utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiöltä tontin 445-10-31-1 sisältäen
alueella kasvavat puut, liittymät, laitteet ja rakennukset lukuun ottamatta
asuntolarakennuksia, tunnus 445-10-31-1-7 (102829012W) ja 445-10-31-1-2
(102829008S). Kauppahinta on 1 262 947 euroa ja vastikkeena käytetään
kauppahintaa vastaavaa osaa kaupungin Kustfastista omistamista osakkeista.
Kauppa allekirjoitetaan viimeistään 31.12.2020. Omistus- ja hallintaoikeus
siirtyvät 31.12.2020. Myyjä vastaa kaikista koulukiinteistöön liittyvistä maksuista
ja veroista vuonna 2020. Tontti ostetaan rasitteista vapaana, myyjä vastaa
kiinteistöön kohdistuvien kiinnitysten kuolettamisesta.
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19.08.2020
07.09.2020
22.09.2020

Paraisten kaupunki laatii kauppakirjan ja maksaa kaupanvahvistajan palkkion.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
___________________

Tiedoksianto

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: Kiinteistöpäällikkö, talouspäällikkö,
kaavoituspäällikkö, tekninen päällikkö, maanmittaussihteeri, kaupungingeodeetti

Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 176
Valmistelija
Esittelijä

Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh. 040 488 6066
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Liite

14 Kartta

Oheismateriaali

Aiesopimus
Kauppakirjaluonnos

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää ostaa Fastighets Ab kustregionens
utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiöltä tontin 445-10-31-1 sisältäen
alueella kasvavat puut, liittymät, laitteet ja rakennukset lukuun ottamatta
asuntolarakennuksia, tunnus 445-10-31-1-7 (102829012W) ja 445-10-31-1-2
(102829008S). Kauppahinta on 1 262 947 euroa ja vastikkeena käytetään
kauppahintaa vastaavaa osaa kaupungin Fastighets Ab kustregionens
utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiöstä omistamista osakkeista.
Kauppa allekirjoitetaan viimeistään 31.12.2020. Omistus- ja hallintaoikeus
siirtyvät 31.12.2020. Myyjä vastaa kaikista koulukiinteistöön liittyvistä maksuista
ja veroista vuonna 2020. Tontti ostetaan rasitteista vapaana, myyjä vastaa
kiinteistöön kohdistuvien kiinnitysten kuolettamisesta.
Paraisten kaupunki laatii kauppakirjan ja maksaa kaupanvahvistajan palkkion.

Päätös

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Fastighets Ab Kustregionens
utbildningsfastigheterin hallituksen jäsen.
Pöytäkirjaa asiassa piti kaupunginjohtaja Patrik Nygrén.
Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: Kiinteistöpäällikkö, talouspäällikkö,
kaavoituspäällikkö, tekninen päällikkö, maanmittaussihteeri, kaupungingeodeetti
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__________________
Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 61
Liite

8 Kartta

Oheismateriaali

Aiesopimus
Kauppakirjaluonnos

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää ostaa Fastighets Ab kustregionens
utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiöltä tontin 445-10-31-1 sisältäen
alueella kasvavat puut, liittymät, laitteet ja rakennukset lukuun ottamatta
asuntolarakennuksia, tunnus 445-10-31-1-7 (102829012W) ja 445-10-31-1-2
(102829008S). Kauppahinta on 1 262 947 euroa ja vastikkeena käytetään
kauppahintaa vastaavaa osaa kaupungin Fastighets Ab kustregionens
utbildningsfastigheter -kiinteistöosakeyhtiöstä omistamista osakkeista.
Kauppa allekirjoitetaan viimeistään 31.12.2020. Omistus- ja hallintaoikeus
siirtyvät 31.12.2020. Myyjä vastaa kaikista koulukiinteistöön liittyvistä maksuista
ja veroista vuonna 2020. Tontti ostetaan rasitteista vapaana, myyjä vastaa
kiinteistöön kohdistuvien kiinnitysten kuolettamisesta.
Paraisten kaupunki laatii kauppakirjan ja maksaa kaupanvahvistajan palkkion.

Päätös

Pöytäkirjanpitäjä Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Fastighets Ab
Kustregionens utbildningsfastigheterin hallituksen jäsen.
Pöytäkirjaa asiassa piti kaupunginjohtaja Patrik Nygrén.
Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Kiinteistöpäällikkö, talouspäällikkö, kaavoituspäällikkö, tekninen päällikkö,
maanmittaussihteeri, kaupungingeodeetti
__________________
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07.09.2020
22.09.2020

Osallistuminen I samma båt – samassa veneessä rf ry:n maaseutuohjelman ja kalatalousohjelman
rahoituksen kaudella 2021–2027
677/14.01/2020
Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 180
Valmistelija
Esittelijä

Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh. 040 488 5675
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
I samma båt – samassa veneessä rf ry on Paraisten kaupungin, Kemiönsaaren
kunnan ja Kustavin kunnan Leader-yhdistys. Yhdistys rahoittaa maaseudun
hankkeita Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja
elinkeinokalatalouden hankkeita Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta
Saaristomeren kalatalousryhmän kautta. Molempien rahastojen nykyiset
ohjelmakaudet päättyvät vuoden 2020 loppuun.
Maa- ja metsätalousministeriö on 6.4.2020 lähettänyt kaikille
Leader-yhdistyksille kirjeen, jossa niitä kehotetaan pyytämään kunnilta
sitoutumispäätöstä tietyn Leader-ryhmän toimintaan tulevalla ohjelmakaudella
2021–2027.
Leader-rahoituksella tuetaan yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ja
yleishyödyllisiä investointeja. Maaseutuohjelmasta rahoitetaan myös yritysten
investointeja ja yhteistyöhankkeita. Maaseuturahaston rahat koostuvat EU:n
osuudesta (42 %), valtion osuudesta (38 %) sekä kuntien osuudesta
(20 %). Kuntien osuus I samma båt – samassa veneessä rf ry:ssä määräytyy
asukasmäärän perusteella niin, että vuoden kuntarahaosuus perustuu edeltävän
vuoden asukasmäärään 31.12. Asukaskohtainen summa on ollut 5 euroa.
Kalatalousohjelman kuntakohtaiset rahoitusosuudet perustuvat kunnan
asukaslukuun, elinkeinokalatalouden toimijoiden lukumäärään ja kalatalouden
suhteelliseen merkitykseen kunnalle. Paraisten kaupungin osuus tulee arviolta
olemaan korkeintaan 3 000 euroa/vuosi.

Liite

17 Kuntakirje

Oheismateriaali

Toimintakertomus 2014–2020, I samma båt – samassa veneessä rf ry
Saaristomeren kalatalousryhmän toimintakertomus 2014–2020, tilanneraportti
ja katsaus tulevaan

Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Paraisten kaupunki
osallistuu I samma båt – samassa veneessä rf ry:n maaseutuohjelman
rahoitukseen ohjelmakaudella 2021–2027. Maaseutuohjelman kuntaraha
määräytyy vakituisen asukasmäärän mukaan ja se on 5 euroa/asukas. Kuntaraha
laskutetaan vuosittain huhtikuussa.
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Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Paraisten kaupunki
osallistuu I samma båt – samassa veneessä rf ry:n kalatalousohjelman
rahoitukseen ohjelmakaudella 2021–2027. Kalatalousohjelman kuntaraha on
Paraisten kaupungin osalta korkeintaan 3 000 euroa vuodessa ja se laskutetaan
vuosittain syyskuussa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Elinkeinopäällikkö, talouspäällikkö,
hankekoordinaattori, Leader-yhdistys I samma båt – samassa veneessä rf ry
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 62
Liite

9 Kuntakirje

Oheismateriaali

Toimintakertomus 2014–2020, I samma båt – samassa veneessä rf ry
Saaristomeren kalatalousryhmän toimintakertomus 2014–2020, tilanneraportti
ja katsaus tulevaan

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Paraisten kaupunki osallistuu I samma båt –
samassa veneessä rf ry:n maaseutuohjelman rahoitukseen ohjelmakaudella
2021–2027. Maaseutuohjelman kuntaraha määräytyy vakituisen asukasmäärän
mukaan ja se on 5 euroa/asukas. Kuntaraha laskutetaan vuosittain huhtikuussa.
Kaupunginvaltuusto päättää, että Paraisten kaupunki osallistuu I samma båt –
samassa veneessä rf ry:n kalatalousohjelman rahoitukseen ohjelmakaudella
2021–2027. Kalatalousohjelman kuntaraha on Paraisten kaupungin osalta
korkeintaan 3 000 euroa vuodessa ja se laskutetaan vuosittain syyskuussa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Elinkeinopäällikkö, talouspäällikkö, hankekoordinaattori, Leader-yhdistys I
samma båt – samassa veneessä rf ry

__________________
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Träskin koulun korjausvaihtoehdot
640/10.03.02/2019
Träskin koulun korjausvaihtoehdot
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.8.2019
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Träskin koulu on rakennettu 1958 ja laajennuksia on tehty 1997 ja 2003.
Rakennukseen on tehty osittainen peruskorjaus 2010 ja nyt rakennus pitää
korjata muilta osiltaan. Rakennuksen muutosten yhteydessä julkisivua on
korjattu ja rakenteissa päällekkäisyyksiä ja ne eivät toimi rakennusteknisesti
oikealla tavalla.
Rakennus käsittää 859 m2 sisältäen asunto-osan. Koulu on puurakenteinen ja
peltikattoinen. Rakennuksen alla kulkee alipaineistettu putkikanaali ja
rakennuksessa on tulo- ja poistoilmastointi. Piha on tilava ja hyvin varusteltu.
Välittömässä läheisyydessä on pallohallirakennus, joka antaa hyvän
mahdollisuuden erimuotoiseeen liikuntaan.
Rakennuksessa on puutteita ja korjausvelkaa kattavasti. Kokonaisvaltaisesti
alapohjan ilmavuodot ja liittymien huono tiiviys muodostavat suuren haasteen
korjaukselle. Mikrobi- ja kosteusvauriokohtia esiintyy, mutta ne eivät ole
kauttaaltaan rakennuksessa vallitsevina. Ilmanvaihdon osalla on riskitekijöitä
vanhojen päätelaitteiden osalla. Rakennuksen vesieristyksessä on puutteita
ulkopuolella. Vuonna 1986 rakennetuissa osissa on riskialttiita
valesokkelirakenteita.
Ulkoseinissä todettiin vaurioita ja puutteita 1. krs osalta kaikissa eri aikaan
rakennetuissa osioissa. Levyrakenteita joudutaan purkamaan seinissä. Ruokalan
ja sen viereisten seinien osalta on suoritettava rakennusfysikaalinen rakenteiden
uusinta, jotta seinät saadaan toimimaan oikein ja ne eivät aiheuta riskiä
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sisäilmaan. Rakennuksen kattoa joudutaan avaaman osittain oikean rakenteen
toteuttamiseksi ja liittymiä talon yläosissa joudutaan myös korjaamaan.
Vaihtoehto koulun korjaaminen
Kokonaisvaltaisesti rakennuksessa on erimuotoisia vaurioita ja puutteita laajasti,
jolloin sen kokonaan korjaaminen on reaalinen vaihtoehto. Tarvitaan vielä
yksittäisiä tutkimuksia tarkan laajuuden selvittämiseksi, mutta rakennuksen koko
ja kattavat erimuotoiset puutteet tekevät korjaushankkeesta laajan.
Kouluosuuden korjausennusteen arvioidaan olevan suuruusluokkaa 0,7 M€.
Koulun osa-alueen korjaaminen on suhteessa kalliimpaa ja hankala toteuttaa
puutteiden monimuotoisuuden takia.
Koulun suuren koon, 750 m2, ja oppilasmäärän, 21 kpl, rajallisuuden takia on
myös tarkasteltava muita vaihtoehtoja.
Vaihtoehto päiväkodin laajentaminen
Päiväkodissa on suoritettu vesivuotokorjaus ja koko rakennukseen on tehty
rakennetutkimus. Rakennuksessa on havaittu yksittäisiä kosteuskorjauspuutteita,
läpivientien tiivistystarpeita ja rakennekorjaustarpeita. Korjausten yhteydessä
voidaan rakennusten yhteyteen suunnitella koululaajennus suuruusluokkana 200
m 2.
Toiminnallisuus yhdessä päivähoidon kanssa voisi vahvistaa kokonaisvaltaista
palvelua ja rakennuksen tehokkuus kasvaa.
Päiväkodin korjaukset arvioidaan 150 000 € ja uudisrakentaminen 0,7 €M
suuruisiksi. Kokonaiskustannus suuruusluokkana 0,85 M€.
Vaihtoehto kirkon seurakuntakodin korjaaminen ja vuokraus
Koulun väistötilana toimiva rakennus on pitkällä aikavälillä peruskorjauksen
tarpeessa. Rakennus on edustavalla paikalla kalliolla ja sen perustukset ovat
mitoituksellisesti vahvoja rakenteita. Seinät on korjattava, lisäeristettävä ja ne
sisältävät asbestia. Ikkunat on uusittava ja tekniikka on rakennuksessa
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uudistettava, jolloin lämmitysjärjestelmäksi soveltuisi maalämpö. Rakennus on
palanut elinkaarensa aikana ja perustusten osalta niiden kyky ottaa vastaan
kuormia niiden kokeman kuumuuden takia on epävarmuustekijä. Rakennus on
pinta-alaltaan 500 m2. Korjauksen kustannusarvioksi muodostuu 0,68 M€.
Toimintamallina omistaja maksaa korjauksen ja kaupunki vuokraa sovitun
mittaisella suuruusluokkaa 30 vuotta vuokrasopimuksella tilat tarvitsemakseen
ajaksi vuositasolla. Käytännössä tarve on suuruusluokka 39 vk/vuositasolla ja 5
pv/vk. Rakennuttaminen voidaan tehdä yhteistyössä toiminnallisuuden ja laadun
varmistamiseksi.
Vaihtoehto kirkon seurakuntakodin purku ja uuden rakentaminen / koulun ja
kirkon tarve
Nykyisen rakennuksen purku ja uuden rakentaminen koulun ja kirkon tarpeisiin.
Karkeana arviona koulun tilantarve on suuruusluokkaa 270 m2, jolloin
rakennukseen sijoittuu 3 luokkaa, jakelukeittiö ja muita tiloja. Tilat rakennetaan
muuntojoustaviksi, jolloin kahdesta luokasta muodostuu kirkon tarvitsema suuri
yhtenäinen tila. Tiloja käytetään tarpeen mukaan, jolloin koulun tarve on
suuruusluokkaa 39 vk/vuosi ja 5 pv/vk. Rakentamisen kustannukset voidaan
jakaa käytön mukaisesti tai kaupunki vuokraa tilat pitkällä suuruusluokkana 30
vuoden vuokrasopimuksella. Kustannusarvioksi muodostuu suuruusluokkana
0,97 M€.
Valittavasta vaihtoehdosta riippumatta on erittäin tärkeää, että käyttäjät otetaan
mukaan suunnitteluun ja että suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien nykyiset
ja tulevat tarpeet sekä kaupungin taloudelliset edellytykset.
Ehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päättää, että tekniset
tukipalvelut laatii yhdessä kaupungin sivistysosaston ja talousyksikön kanssa
yhteisen ehdotuksen, joka toimii pohjana tuleville päätöksille Houtskarin
kunnanosan koulutilojen järjestämistavasta. Selvityksessä tulee ottaa huomioon
tässä valmistelussa esille tuodut vaihtoehdot ja niitä tulee tarkastella käyttäjien
tarpeiden, taloudellisten edellytysten sekä rakennus- ja kaavateknisten
ratkaisujen perusteella.
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Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksianto

Opetuspäällikkö U.L., talouspäällikkö P.P.
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Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 151
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Vaihtoehtojen tarkentamisen ja analysoinnin avulla on tarkoituksenmukaisiksi
vaihtoehdoiksi kohdistettu:
1. Träskin koulun korjaus ja vaihtoehtona päiväkotitilojen rakentaminen samaan
kokonaisuuteen
2. Uusi päiväkoti- ja koulurakennus nykyisen Träskin koulun tontille
3. Nykyisen päiväkotirakennuksen yhteyteen rakennettava monitoimi-, koulu- ja
seurakuntarakennus
Vaihtoehtojen kriteereinä ovat olleet käyttötarkoituksenmukaisuus, synergia
muiden toimintojen kanssa, muuntojousto, tehokkuus ja taloudellisuus.
Träskin koulun korjaus
Korjausvaihtoehtoa tarkennetaan edelleen purkamalla olevia rakenteita ja
tutkimalla määriteltyjä rakennusosia. Rakennuksen puutteet ja rakennusvirheet
ovat kattavia ja niiden korjaaminen kokonaisvaltaisesti sekä taloudellisesti
sisältää riskin korkeammalle kustannuskertymälle ja epäkurantin
rakennusosamassan jäämiselle rakennukseen. Purku- ja tutkimistyötä jatketaan
samanasteisesti muiden vaihtoehtojen kanssa. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on
sisällyttää korjaukseen toiminnallinen muutos päiväkodin rakentamiseksi
kokonaisuuteen. Tehokkuus nousee ja saavutetaan tehokas ja suhteellisen
toimiva päiväkotikokonaisuus.
Uusi päiväkoti- ja koulurakennus, Träsk
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Tontin aktiviteetit antavat hyvän ympäristön uudelle rakennukselle. Urheiluhalli
ja ulkoliikunta-alueet antavat hyvät mahdollisuudet aktiiviselle koulutoiminnalle.
Uudisrakennuksen sijoittaminen voidaan tehdä alueen reunaosuudelle muuta
rakennettua aluetta häiritsemättä. Tämä antaa mahdollisuuden säilyttää
nykyisen rakennuksen asunnot ja mahdollisesti teknisen käsityön tilat.
Vaihtoehtoisesti rakennus puretaan.
Uudisrakennukseen sijoitetaan vaihtoehtoisesti myös päiväkotitilat, jolloin
taloudellisesti ja käytännön tasolla haasteellinen on jäljelle jäävä tilanne - kahden
ilman käyttöä jäävän rakennuksen realisointi tai purkaminen.
Monitoimirakennus / nykyinen päiväkotirakennus, Näsby
Käyttäjiä voivat olla seurakunta, kaupungin koulutusosasto ja paikalliset
tarvitsijat. Käyttäjätarpeen eriaikaisuus luo erinomaiset mahdollisuudet
tehokkaalle käytölle ja siten edellytykset muuntojoustavalle, laadukkaan
varustetason omaavalle ja viihtyisälle rakennukselle. Piha-alue täydentää
päiväkodin pihaa sijaiten kuitenkin rakennuksen etupuolella. Koulun ja
päiväkodin henkilöstö voi kokoontua samoihin tiloihin, jolloin toiminnat voivat
tukea toisiaan.
Sisätiloissa yhteisessä käytössä on ensisijaisesti ruokasalitila, jossa voivat toimia
seurakunta, paikalliset yhdistykset ja muut tilaa tarvitsevat. Mahdollisuus myös
laajempaan yhteiskäyttöön on olemassa, mikäli irtaimistoa siirretään. Liikunta ja
tekninen työ voisi mahdollisesti tapahtua Houtskärs kyrkliga folkhögskolan
tiloissa, jotka sijaitsevat lähellä päiväkotia.
Vaihtoehtoinen tapa saada alueelle aktiivista liikunta- ja leikkitoimintaa on
suunnitella alueelle kävelytie päiväkodista mahdollisiin teknisen työn ja
liikuntatiloihin. Rakennusten väliin sijoitetaan aktiviteettimahdollisuuksia.
Näsby-vaihtoehdossa hankkeen rahoitus uudisrakentamisen osalta on
mahdollista toteuttaa kirkon resurssien avulla, mutta päiväkodin akuutit
korjaukset, muutokset ja liittyminen uuteen osaan on kaupungin vastuualuetta.
Tässä vaihtoehdossa kaupunki vuokraa tarvitsemansa tilat kirkolta pitkällä
vuokrasopimuksella maksimitasolla 30 vuotta.
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Yhteenvetona todetaan, että yhteistyössä toteutettava tilaratkaisu
monitoimitilana antaa asukkaille enemmän kuin kahden toimijan erilliset
hankkeet.
Talous
Investointibudjettiin 2020 on ehdotettu 50 000 € kohteen suunnittelulle.
Vaihtoehdot korjata tai rakentaa uusia tiloja Träskiin opetuksen ja päivähoidon
osalta ovat hinnaltaan suuruusluokkaa 1,0-1,5 M€ ja rahoitus toteutetaan omana
investointina. Näsbyn uudisrakennuskohde toteutetaan ulkoisella rahoituksella,
jolloin kaupunki maksaa vuokrina oikeudesta käyttää tiloja.
Vuorovaikutus
Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on 18.11.2019 käsitellyt asiaa ja
päättänyt, että nykyisen Träskin koulun remontin laajuutta ja kustannuksia
selvitetään tässä vaiheessa kolmantena vaihtoehtona uudelle koululle.
Sivistysosasto on aloittanut ns. vaikutusten ennakkoarvioinnin. Vaikutuksia
arvioidaan seuraavista viidestä näkökulmasta: vaikutukset kuntalaisiin,
ympäristöön, henkilökuntaan ja organisaatioon, talouteen sekä lapsiin ja nuoriin.
Oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa kuullaan uudestaan, ennen kuin valittavasta
vaihtoehdosta tehdään päätös.
Oheismateriaali

Piirustukset, 4 kpl
Christer Friisin kirjelmä

Ehdotus

Seurakuntayhtymän kanssa ja yhdessä kaupungin sivistyosaston kanssa jatketaan
neuvotteluja yhteisen uudisrakennushankkeen muodostamiseksi, Träskin koulun
rakenteita tutkitaan ja uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen
konseptisuunnittelua alueelle jatketaan.

Päätös

Asiaa käsiteltäessä Friis ehdotti asian pöydällepanoa. Ehdotusta ei kannatettu.
Tämän jälkeen Friis ehdotti asian palauttamista ja sitä, että ainoastaan
vaihtoehtoa nykyinen Träskin koulu selvitettäisiin ja että neuvottelut
seurakuntayhtymän kanssa haudataan lopullisesti. Ehdotusta ei kannatettu. Friis
halusi jättää eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.
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Päätös ehdotuksen mukaisesti.
__________________
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 24
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Vaihtoehtojen tarkentaminen jatkuu. Vaihtoehdoiksi ovat muodostuneet Träskin
vanhan koulun korjaaminen koulun ja päiväkodin tarpeisiin, uuden rakennuksen
rakentaminen tontille koulu- ja päiväkotitarpeisiin sekä uuden lisärakennuksen
rakentaminen nykyisen päiväkodin yhteyteen Näsbyn alueelle.
Näsbyn vaihtoehto jakaantuu kahdeksi osaksi. Rakennetaan lisärakennus
seurakuntayhtymän kanssa yhteistyössä yhtymän ollessa mahdollisesti
rahoittajana. Vaihtoehtoisesti kaupunki rakentaa yksin ja rahoittaa itse
rakennuksen.
Palautetta pyritään saamaan alueelta ja käyttämään sitä suunnittelussa.
Houtskarissa pidettiin yleinen tiedotustilaisuus 26.2. koulun
sijoitusvaihtoehdoista.
Yhteinen suunnitteluratkaisu pyritään etsimään koulun ja seurakunnan tarpeiden
välillä. Suunnittelun lopputuloksen selkiydyttyä voidaan selvittää taloudelliset
asiat. Vuodenaikojen mukaisesti koulun käyttäminen eri sidosryhmien välillä on
lähtökohta, jonka mukaan on edellytykset taloudelliselle toiminnalle.
Träskin alueen etuja ovat hyvät ja valmiit ulkoliikuntamahdollisuudet ja pallohalli.
Näsbyn vaihtoehdot edustavat uusia liikuntamahdollisuuksia ja kokoontumistiloja
kaikille alueen asukkaille, uudet tilat koulun ja päivähoidon käyttöön.
Seurakuntayhtymän kanssa yhteistyö tuo mukanaan taloudellisuuden ja
tehokkuuden.
Lähtökohtaisesti kaikki vaihtoehdot ovat suuruusluokkana hintaluokkaa 2,1-2,3
M€ lukuun ottamatta vanhan korjausta, joka on tasolla 1,6 M€.
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Aikataulullisesti päätös pyritään tekemään 12.5. mennessä, jolloin valtuusto
käsittelee koulukeskuksen hankesuunnitelmaa.
Oheismateriaali

Piirustukset 3 kpl

Ehdotus

Jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Jaosto päätti §:ssä 15 Esityslistan hyväksyminen, että asia käsitellään 7.4.
__________________

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 39
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Seurakuntayhtymän kanssa on neuvoteltu yhteisestä hankkeesta Houtskarin
päiväkodin laajentamisesta opetustiloilla, jotka samalla palvelevat seurakunnan
tarvetta. Saadun palautteen mukaisesti on priorisoitu vaihtoehto rakentaa uusi
koulurakennus Träskiin nykyisen koulun paikalle. Vaihtoehtoja ovat säilyttää
nykyisistä tiloista keittiö sekä teknisen työn tilat ja korjaamalla saada ne
kohtuullisella kustannustasolla tarkoituksenmukaiseen käyttöön tai rakentaa ne
osana uudisrakennusta. Uudisrakennuksen sijainti voi olla yhteydessä vanhaan
runkoon tai erikseen.
Houtskarin keskusta-alueen päiväkodin korjaustoimenpiteet suoritetaan vuoden
2020 aikana ja tutkitaan mahdollisuutta luoda nykyiseen rakennusrunkoon tai
pienin lisäyksin tila, jota ulkoiset tarvitsijat saisivat toiminnalleen vuokrata.
Seurakuntayhtymän yhteistyöaktiivisuus ei kohdistu Träskiin rakennettavaan
hankkeeseen, vaan päiväkotihanke olisi priorisoitu vaihtoehto. Suunnittelun
edetessä ylläpidetään mahdollisuutta yhteistyölle.
Aikataulullisesti päätös koulutilojen rakentamisesta pyritään tekemään 12.5.2020
mennessä, jolloin valtuusto päättää koulukeskuksen rakentamisesta.
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Piirustukset 3 kpl

Ehdotus

Jaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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__________________
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 55
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Träskin koulun uuden kouluosan suunnittelun painopiste on ollut sijoittaa
rakennus nykyiselle tontille säilyttäen piha-aluetta mahdollisimman hyvin ja
toisaalta liittää uudisosa nykyiseen runkoon joustavasti. Vanhan koulun purku
tehdään soveltuvin osin säilyttäen nykyinen keittiö ja teknisen työn tila.
Koulun käyttötarkoituksenmukaisuus pyritään varmistamaan yhtenäisellä
tilaratkaisulla, jossa ruokailu- ja aulatilat muodostavat kokonaisuuden.
Luokkahuoneita sisältyy ratkaisuun 3 kpl, joista kaksi voidaan tarvittaessa
yhdistää laajaksi kokonaisuudeksi. Rakennus voidaan yhdistää vanhaan runkoon,
jolloin nykyinen melko hyväkuntoinen keittiö ja enemmän korjausta vaativa
teknisen työn tila voidaan yhdistää uuteen osaan. Uuden osan pinta-ala on
suuruusluokkaa 210 m2 ja se sijoittuu tontille nykyisen rakennuksen jatkeeksi
säilyttäen nykyistä leikkipihaa mahdollisimman hyvin.
Haasteita ovat nykyisen osan kaksikerrosratkaisun sopeuttaminen yhteen uuden
osan yksikerrosratkaisun kanssa. Purkuvaihe saattaa osoittaa vielä pieniä uusia
haasteita. Rakennuksessa oleva taidemaalaus huomioidaan korjaustöiden
suunnittelussa.
Koulun kokonaishinta-arvio on tarvittavine piharakenteineen, purku- ja
korjaustöineen suuruusluokkana 1,18 M€.
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Houtskarin päiväkoti on osana kokonaisratkaisua tilakokonaisuudessa.
Rakennuksessa on tilakapasiteettia enemmän kuin nykyinen lapsimäärä, 14 kpl,
edellyttää. Rakennukseen pitää suorittaa peruskorjaus, jonka avulla paikalliset
kosteushaitat ja ilmastoinnin puutteet korjataan.
Päiväkodissa on akuutti tarve rajallisille toiminnallisille muutoksille kohdistuen
päiväkodin henkilöstö-, keittiö- ja wc-tiloihin ja yhteiskäyttöiseen tilaan omana
uloskäyntinä ja wc-tilana.
Suunnittelun avulla haetaan tilaratkaisua, jossa seurakuntayhtymä tai yhdistykset
ja tilantarvitsijat voisivat vuokrata yhtä tilakokonaisuutta pääosin iltaisin tai
mahdollisesti viikonloppuisin. Päiväkodilla on käyttömahdollisuus päiväaikaan,
jolloin tehokkuus ja monikäyttöisyys kasvaa.
Hinta-arvio toiminnallisille muutoksille arvioidaan suuruusluokkana 58 000 €.
Oheismateriaali

Piirustukset 2 kpl

Ehdotus

Jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Jaosto päätti että asia käsitellään kokouksessa 10.6.2020.
__________________

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 64
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Träskin koulun uuden kouluosan suunnittelun painopiste on ollut sijoittaa
rakennus nykyiselle tontille säilyttäen piha-aluetta mahdollisimman hyvin ja
toisaalta liittää uudisosa nykyiseen runkoon joustavasti. Vanhan koulun purku
tehdään soveltuvin osin säilyttäen nykyinen keittiö ja teknisen työn tila.
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Koulun käyttötarkoituksenmukaisuus pyritään varmistamaan yhtenäisellä
tilaratkaisulla, jossa ruokailu- ja aulatilat muodostavat kokonaisuuden.
Luokkahuoneita sisältyy ratkaisuun 3 kpl, joista kaksi voidaan tarvittaessa
yhdistää laajaksi kokonaisuudeksi. Rakennus voidaan yhdistää vanhaan runkoon,
jolloin nykyinen melko hyväkuntoinen keittiö ja enemmän korjausta vaativa
teknisen työn tila voidaan yhdistää uuteen osaan. Uuden osan pinta-ala on
suuruusluokkaa 210 m2 ja se sijoittuu tontille nykyisen rakennuksen jatkeeksi
säilyttäen nykyistä leikkipihaa mahdollisimman hyvin.
Haasteita ovat nykyisen osan kaksikerrosratkaisun sopeuttaminen yhteen uuden
osan yksikerrosratkaisun kanssa. Purkuvaihe saattaa osoittaa vielä pieniä uusia
haasteita. Rakennuksessa oleva taidemaalaus huomioidaan korjaustöiden
suunnittelussa.
Koulun kokonaishinta-arvio on tarvittavine piharakenteineen, purku- ja
korjaustöineen suuruusluokkana 1,18 M€.
Houtskarin päiväkoti on osana kokonaisratkaisua tilakokonaisuudessa.
Rakennuksessa on tilakapasiteettia enemmän kuin nykyinen lapsimäärä, 14 kpl,
edellyttää. Rakennukseen pitää suorittaa peruskorjaus, jonka avulla paikalliset
kosteushaitat ja ilmastoinnin puutteet korjataan.
Päiväkodissa on akuutti tarve rajallisille toiminnallisille muutoksille kohdistuen
päiväkodin henkilöstö-, keittiö- ja wc-tiloihin ja yhteiskäyttöiseen tilaan omana
uloskäyntinä ja wc-tilana.
Suunnittelun avulla haetaan tilaratkaisua, jossa seurakuntayhtymä tai yhdistykset
ja tilantarvitsijat voisivat vuokrata yhtä tilakokonaisuutta pääosin iltaisin tai
mahdollisesti viikonloppuisin. Päiväkodilla on käyttömahdollisuus päiväaikaan,
jolloin tehokkuus ja monikäyttöisyys kasvaa.
Hinta-arvio toiminnallisille muutoksille arvioidaan suuruusluokkana 58 000 €.
Oheismateriaali

Piirustukset 2 kpl
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Ehdotus

Jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Esittelijä muutti kokouksessa ehdotustaan seuraavasti: Jaosto merkitsee asian
tiedoksi ja toteaa, että rakennuksessa oleva Birger Carlstedtin seinämaalaus on
säilytettävä ja sen on oltava näkyvillä käyttäjille. Kaivamaton alue rakennuksen
alla tulee ottaa huomioon suunnittelussa eikä kellarin tiloja tulla hyödyntämään.
Jaosto yhtyi esittelijän muutettuun ehdotukseen.
__________________

Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 124
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 040 045 1424
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Suunnittelun lähtötietojen tarkentuessa painopisteiksi ovat muodostuneet
taideteoksen säilyttäminen ja näkyminen lopullisessa huonetilaratkaisussa,
nykyisten rakenteiden soveltuvuus lisärakentamiseen ja lisärakennuksen
kokonaisuuden pohjaratkaisun yksinkertaistaminen ja riittävän tilavat keskeiset
huoneratkaisut.
Oleva taideteos säilytetään osana keittiösuunnittelua. Taideteos säilytetään
näkyvänä osan keittiötä, joka on yhteydessä ruokailutilaan.
Rakennuksen muut tilat erotetaan koulukäyttöön tulevista tiloista ja niihin ei
suunnitella muutoksia.
Rakennuksen pohjaratkaisua selkiytetään, jolloin saavutetaan tehokkaampi ja
myöskin erilaisille toteutusvaihtoehdoille soveltuva kokonaisuus.
Käyttäjätaholle tärkeitä ratkaisuja korostetaan, jolloin eteis- sekä ruokailutilat ja
monikäyttöisyys ovat priorisoitavia tekijöitä.
Toteutustapa- ja rahoitusvaihtoehtoja tutkitaan suunnittelun alkaessa.
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Aikataulullisesti rakennus on valmis käyttöönotettavaksi vuoden 2021 loppuun
mennessä.
Kustannusarvioksi investointihankkeelle on muodostettu 1,18 M€ ja päiväkodin
peruskorjauksen yhteydessä toteutettaville toiminnallisille muutoksille 58 000 €.
Oheismateriaali

Piirustukset 2 kpl

Ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy investointivaiheen määrittelyn.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Opetuspäällikkö U.L., talouspäällikkö P.P.
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 63
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Träskin koulun uusien tilojen rakentaminen nykyisten keittiö- ja veistotilojen
yhteyteen on taloudellisesti ja tilateknisesti perusteltu ratkaisu. Pihat ovat myös
pääosin valmiita, vaikka rakennuksen tarkka sijainti ja muoto voi suunnittelun
aikana tarkentua.
Nykyisen rakennuksen kaksikerroksellisuus ja uudisosan yksi kerros yhdistetään
ja saadaan toimiva kokonaisuus toiminnallisesti ja ulkonäöllisesti.
Liittyminen nykyiseen runkoon voidaan tehdä suoraan tai käytäväosuuden avulla.
Nykyiseen rakennukseen ei tehdä muutoksia muuta kuin keittiö- ja
veistosalialueilla. Rakennuksessa oleva taideteos säilytetään ja pinta-ala on
suuruusluokkaa 230 m2.
Rakennuksen pääasiallinen materiaali on puu, mutta sen eri olomuotoja
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suunnittelun avulla harkitaan.
Rakennustapamenetelmiä vertaillaan lopputuloksen laadun ja taloudellisuuden
mukaisesti.
Rahoitusvaihtoehtoja tutkitaan lähtökohtana kaupungin oma rahoitus, mutta
tavoitteena löytää koulun tarpeelle kohdistettu vertaileva vaihtoehto.
Suunnittelulle on varattu vuoden 2020 talousarviossa rahamäärä, jota on
käytettävissä tällä hetkellä suuruusluokkana 30 000 €. Suunnittelu voi alkaa ja
ensi vuoden talousarvioon varataan 1,18 M€ määräraha.
Rakennus aikataulutetaan olevan valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.
Oheismateriaali

Ohjeelliset piirustukset, 4 kpl

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Träskin koulun investointihankkeen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Opetuspäällikkö U.L., talouspäällikkö P.P.

__________________
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Lotta Laaksosen ym. aloite kaupunginvaltuuston kokousten striimaamisesta nettiin
969/07.02.01.00/2019
Kaupunginvaltuusto 10.12.2019 § 123
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Avoimuuden nimissä teemme valtuustoaloitteen kaupunginvaltuuston
kokouksien striimaamisesta nettiin tulevaisuudessa. Idea tukee
kuntapäätöksenteon avoimuuden lisäksi erityisesti strategian kohtaa:
osallistamme asukkaita ja kuuntelemme aktiivisesti - on tärkeää, että kuntalaiset
pääsevät myös seuraamaan päätöksentekoprosessia."
__________________

Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 125
Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh. 044 358 5727
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Kaupungin IKT-palvelut on koronapandemian aikana striimannut valtuuston
kokoukset nettiin kaupungin Youtube-kanavalle. Elämme parhaillaan ajanjaksoa,
jonka ajaksi eduskunta on 28.4.2020 hyväksynyt kuntalain 90 a §:n väliaikaisen
muutoksen, joka on voimassa 31.7.2020 asti. Kaupunginhallitus on kyseisen
lainkohdan nojalla päättänyt, että kaupunginvaltuuston julkisia kokouksia voi
seurata ainoastaan sähköisesti Paraisten kaupungin Youtube-kanavalta.
Kun kaupunginvaltuusto aloittaa jälleen kokoukset, joissa valtuutetut ovat läsnä
fyysisesti, kokoukset voidaan edelleen striimata kaupungin Youtube-kanavalle,
mutta kokousten näyttäminen verkossa edellyttää videokameroiden
hankkimista. Tässä normaalitilanteessa yleisö voi jälleen seurata kokouksia myös
Komentosilta-valtuustosalissa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa asian aloitteena
loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lotta Laaksonen
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 64
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 123
§ 125
§ 64
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lotta Laaksonen
__________________
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Christer Friisin ym. aloite valtionperintöjä koskevasta lisäyksestä kaupungin hallintosääntöön
965/00.02.01/2019
Kaupunginvaltuusto 10.12.2019 § 124
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Paraisten kaupungilla ei ole valtionperintöjen käsittelyä koskevia sääntöjä.
Hallintosääntöön tehtävässä lisäyksessä tulee tarkkaan määrätä sovellettavasta
menettelytavasta silloin, kun kaupungilla on mahdollisuus hakea valtionperintöä
käyttöönsä.
Hallintosääntöön tulee lisätä ohjeet siitä, että
- asiasta tulee informoida aluelautakuntia
- valtionperintö käytetään ensisijaisesti sillä paikkakunnalla toteutettaviin
hankkeisiin, jolla vainaja on elänyt ja toiminut
- että päätös valtionperinnön käytöstä määrätään säännössä tehtäväksi
luottamuselimessä.
Vaatimus:
Kaupunginhallitus valmistelee nopeassa järjestyksessä kaupungin
hallintosäännön muuttamisen niin, että valtuusto voi hyväksyä muutoksen
viimeistään vuoden 2020 talousarviokokouksessa."
__________________

Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 126
Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh. 044 358 5727
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Kaupunginhallitus, joka kaupungin viranomaisena vastaa valtionperintöjen
hakemisesta Valtiokonttorilta, on 24.2.2020 §:ssä 25 antanut seikkaperäisen
ohjeen valtionperintöjen hakemisen käsittelyjärjestyksestä:
"Kun tällainen ilmoitus mahdollisuudesta hakea omaisuuden luovuttamista
valtionperinnöstä tulee kaupungin kirjaamoon, kaupunginlakimies lähettää
ilmoituksen sivistyslautakunnalle, kulttuurilautakunnalle, sosiaali- ja
terveyslautakunnalle ja rakennus- ja ympäristölautakunnalle varatakseen
kyseisille luottamuselimille mahdollisuuden ehdottaa kaupunginhallitukselle,
mihin sosiaaliseen tai kulttuuriin liittyvään käyttötarkoitukseen omaisuutta
voitaisiin hakea luovutettavaksi. Perukirja on salassa pidettävä asiakirja, jota ei
voida liittää asian liitteeksi, joten asia on kuvailtava muulla tavalla. Ilmoitus
lähetetään edelleen aluelautakuntien puheenjohtajille mahdollisten
taustatietojen saamiseksi perittävästä. Ehdotuksille ja tiedoille asetetaan
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eräpäivä, jolloin ne on viimeistään toimitettava kaupunginhallitukselle.
Kun ehdotukset ja taustatiedot on toimitettu kaupunginhallitukselle, asia etenee
johtoryhmässä käytävän keskustelun kautta valmisteltavaksi ja päätettäväksi
kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus päättää, mihin sosiaaliseen tai kulttuuriin liittyvään
käyttötarkoitukseen omaisuuden luovuttamista valtionperinnöstä haetaan
Valtiokonttorilta, sen jälkeen kun taustatiedot valmistelua ja päätöksentekoa
varten on kerätty edellä kuvatulla tavalla."
Kaupunginvaltuusto antaa hallintosäännössä yleisiä määräyksiä hallinnon ja
toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyn järjestämisestä
sekä valtuuston toiminnan järjestämisestä, kuntalain 90 §. Muut monijäseniset
toimielimet puolestaan antavat yksittäisten asioiden delegointia ja käsittelyä
koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä.
Tässä tapauksessa kaupunginhallitus on antanut yksityiskohtaisen ohjeen
valtionperintöä koskevien asioiden käsittelystä. Koska kaupunginhallitus on jo
antanut seikkaperäisen ohjeen valtionperintöjen hakumenettelystä,
hallintosääntöön ei ole tarvetta lisätä määräyksiä siitä, miten valtionperintöä
koskevat asiat tulee käsitellä kaupungissa.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa asian aloitteena
loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Christer Friis
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 65
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Keskustelun kuluessa Christer Friis ehdotti aloitteen palauttamista seuraavin
perusteluin: valtion perimän henkilön kotipaikkakunnan merkitystä ei ole
huomioitu riittävästi.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian.

Tiedoksianto

Christer Friis
__________________
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Maria Lindell-Luukkosen ym. aloite nuorille tarkoitetun alueen toteuttamisesta keskustaan läheisyyteen
438/10.03.01.03/2019
Kaupunginvaltuusto 14.05.2019 § 48
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Merkkinä siitä, että Paraisten kaupunki haluaa panostaa ja välittää nuorten
hyvinvoinnista, selvitetään ja toteutetaan nopealla aikataululla nuorille keskustan
läheisyydestä alue, jonne voidaan rakentaa vähintäänkin miniareena, penkkejä,
valaistus ja katos. Toteuttamiseen tulisi osallistaa nuoret itse."
__________________

Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 127
Valmistelija
Esittelijä

Vapaa-aikasihteeri Mikael Enberg, puh. 040 488 6070
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle ja kuntoilulle
paikallistasolla on kunnan tehtävä. Kunnan odotetaan luovan mahdollisuuksia
kuntalaisten liikunnan harjoittamiseen järjestämällä eri kohderyhmille erilaisia
terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikuntapalveluja sekä rakentamalla ja
ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Näiden tehtävien toteuttamisen tulee tapahtua
yhteistyönä eri toimialojen välillä sekä paikallisena ja alueellisena yhteistyönä.
Lapset ja nuoret muodostavat merkittävän osan Paraisten kaupungin väestöstä.
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella alle 18-vuotiaalla lapsella
on oikeus hyvään kasvuympäristöön. Tutkimukset osoittavat, että fyysisellä
ympäristöllä on suuri merkitys lapsen kehitykselle ja että ympäristö voi edistää
lasten ja nuorten terveyttä, kehitystä ja oppimista monin eri tavoin. Tämän
vuoksi on tärkeää kehittää hyviä ja virikkeellisiä ulkoympäristöjä, jotka lisäävät
lasten ja nuorten hyvinvointia.
Aloitteessa mainitulla tavalla varustellun (miniareena, penkkejä, katos, valaistus)
alueen kustannukset ovat pohjatöiden tarpeesta riippuen 50 000–70 000 euroa,
eikä alueen toteuttaminen ole kaupungin taloudellisen tilanteen takia tällä
hetkellä realistista. Tulevan koulukeskuksen piha voisi sen sijaan täyttää saman
tehtävän. Hyvällä piha-alueen suunnittelulla voitaisiin toteuttaa aloitteessa
mainitut tavoitteet – ja monia muitakin. Moderni, hyvin suunniteltu koulun piha
palvelee eri-ikäisiä kuntalaisia mahdollistamalla liikunnan ja liikkumisen ja
tarjoamalla kokoontumispaikan. On tärkeää, että kaikki käyttäjät koulun
henkilöstöstä ja oppilasneuvostosta iltakäyttäjiin otetaan mukaan
suunnitteluvaiheeseen. Alueen suunnitteleminen yhdessä lisää myös alueen
käyttöastetta ja vähentää sitä kautta ilkivallan riskiä.
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Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Keskustelun kuluessa Maria Lindell-Luukkonen ehdotti Widar Nybergin
kannattamana asian palauttamista kolmannen sektorin kanssa tehtäviä
lisäselvityksiä varten.
Puheenjohtaja totesi, että Maria Lindell-Luukkonen oli tehnyt keskustelun
kuluessa kannatetun palautusehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi
äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta ja asian palauttamisesta siten, että
käsittelyn jatkamista kannattava äänestää Jaa ja asian palauttamista kannattava
äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.
Äänestyksessä annettiin
Jaa-ääniä
6
Ei-ääniä
4

Liite

10 Äänestyspöytäkirja
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 66
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloiteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Keskustelun kuluessa Maria Lindell-Luukkonen ehdotti Tapani Karikon ja Widar
Nybergin kannattamana asian palauttamista kolmannen sektorin kanssa tehtäviä
lisäselvityksiä varten.
Puheenjohtaja totesi, että Maria Lindell-Luukkonen oli tehnyt keskustelun
kuluessa kannatetun palautusehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi
äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta tai palauttamisesta. Käsittelyn
jatkamista kannattava äänestää Jaa ja Maria Lindell-Luukkosen
palautusehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.
Äänestyksessä annettiin
Jaa-ääniä
10
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24
1

10 Äänestyspöytäkirja
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian.

Tiedoksianto

Maria Lindell-Luukkonen
__________________
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Mia Forssellin aloite kaupungin kiinteistöjen myynnin tehostamisesta
520/02.07.00.01/2019
Kaupunginvaltuusto 11.06.2019 § 71
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Nykyisellään prosessi on erittäin hidas ja monimutkainen, mikä osaltaan
varmasti vaikuttaa kiinteistöjen myyntiin.
Aloite: Kehittää kiinteistöjen myyntiprosessia niin, että myytävät kiinteistöt
olisivat helposti löydettävissä mm. netissä. Tavoitteena myös myyntiprosessin
yksinkertaistaminen. "
__________________

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 147
Valmistelija
Esittelijä

Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Jotta kaupungin talous voidaan sopeuttaa vallitseviin olosuhteisiin, on kaupungin
kiinteistökannan käyttöä tarpeen tarkistaa tehokkaasti ja kiinteistökantaa
vähentää kaupungin talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. On pyrittävä
siihen, että kaupungin kiinteistöt ja niiden tilat ovat tehokkaassa käytössä ja että
niitä voidaan käyttää joustavasti erilaisiin tarkoituksiin.
Kiinteistöyksikön, sosiaali- ja terveysosaston, sivistysosaston,
elinkeinopalvelujen, ympäristöosaston ja talouspalvelujen viranhaltijoista
koostuva kaupungin sisäinen työryhmä on kokoontunut kevään 2020 aikana kaksi
kertaa.
Työryhmä jatkaa työtään ripeässä tahdissa syksyn 2020 aikana seuraavin
tavoittein:
- Kaupungin nykyisen kiinteistömassan kartoittaminen (kiinteistöjen
käyttötarkoitus, käyttöaste ja kustannustaso).
- Kaupungin kiinteistöomistuksen strategioiden selvittäminen (tarkastellaan myös
kriittisesti kaupungin vuokrasopimuksia ulkoisten toimijoiden kanssa ja sitä,
miten kaupungin omistuksessa olevien tyhjien tilojen ulkoista vuokrausastetta
voidaan lisätä).
- Selkeiden prosessien luominen kaupungille tarpeettomien kiinteistöjen
myymiseen nopealla aikataululla.
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Edellä mainittuja kohtia koskevien tietojen on oltava valmiina syksyn 2020
talousarviokäsittelyyn mennessä. Väliraportti esitellään sisäisesti lokakuussa
2020, ja työn on määrä valmistua joulukuussa 2020.
Työryhmän yhtenä tavoitteena on tarkistaa kaupungin sisäisiä prosesseja
kaupungin myyntiprosessien tehostamiseksi, kuten aloitteessa
peräänkuulutettiin.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Mia Forssell
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 67
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Mia Forssell
__________________

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 46
§ 148
§ 68

3/2020

211

14.05.2019
17.08.2020
22.09.2020

Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite Turunmaan sairaalan Paraisilla sijaitsevan psykiatrisen yksikön
ostamisesta
436/05.00/2019
Kaupunginvaltuusto 14.05.2019 § 46
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Paraisten kaupunki tarvitsee tarkoituksenmukaisia tiloja sosiaali- ja
terveydenhuollon kasvavaan tarpeeseen.
Nyt kaupungilla on mainio tilaisuus ostaa tarvitsemiaan tiloja edullisesti läheltä
terveyskeskusta.
Allekirjoittanut katsoo, että Paraisten kaupungin tulisi mahdollisimman nopealla
aikataululla ostaa Turunmaan sairaalan Paraisilla sijaitseva psykiatrinen yksikkö ja
selvittää, mitä toimintoja rakennukseen voitaisiin sijoittaa."
__________________

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 148
Valmistelija
Esittelijä

Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Jotta kaupungin talous voidaan sopeuttaa vallitseviin olosuhteisiin, on kaupungin
kiinteistökannan käyttöä tarpeen tarkistaa tehokkaasti ja kiinteistökantaa
vähentää kaupungin talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. On pyrittävä
siihen, että kaupungin kiinteistöt ja niiden tilat ovat tehokkaassa käytössä ja että
niitä voidaan käyttää joustavasti erilaisiin tarkoituksiin.
Kiinteistöyksikön, sosiaali- ja terveysosaston, sivistysosaston,
elinkeinopalvelujen, ympäristöosaston ja talouspalvelujen viranhaltijoista
koostuva kaupungin sisäinen työryhmä on kokoontunut kevään 2020 aikana kaksi
kertaa.
Työryhmä jatkaa työtään ripeässä tahdissa syksyn 2020 aikana seuraavin
tavoittein:
- Kaupungin nykyisen kiinteistömassan kartoittaminen (kiinteistöjen
käyttötarkoitus, käyttöaste ja kustannustaso).
- Kaupungin kiinteistöomistuksen strategioiden selvittäminen (tarkastellaan myös
kriittisesti kaupungin vuokrasopimuksia ulkoisten toimijoiden kanssa ja sitä,
miten kaupungin omistuksessa olevien tyhjien tilojen ulkoista vuokrausastetta
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voidaan lisätä).
- Selkeiden prosessien luominen kaupungille tarpeettomien kiinteistöjen
myymiseen nopealla aikataululla.
Edellä mainittuja kohtia koskevien tietojen on oltava valmiina syksyn 2020
talousarviokäsittelyyn mennessä. Väliraportti esitellään sisäisesti lokakuussa
2020, ja työn on määrä valmistua joulukuussa 2020.
Työryhmän yhtenä tavoitteena on tarkastella kaupungin kiinteistökantaa
suhteessa kaupungin eri toimintojen tarpeisiin sekä kaupungin itsensä
omistamien että ulkopuolisilta vuokranantajilta vuokrattavien kiinteistöjen
osalta. Sosiaali- ja terveysosastolla kansallisella tasolla kaavailtujen sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenteellisten muutosten aiheuttama epävarmuus on
johtanut siihen, että kaupunki on päättänyt seurata tilanteen kehittymistä. Myös
kaupungin mukanaolo tulevassa ulkoisessa hankkeessa alueellisten sosiaali- ja
terveyskeskusten perustamiseksi tulevaisuudessa on edellyttänyt, että kaupunki
laatii sosiaali- ja terveysosaston kiinteistökantaa koskevan kokonaissuunnitelman
ennen kuin uusia kiinteistöjä voidaan hankkia.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Kokoomuksen valtuustoryhmä
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 68
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Kokoomuksen valtuustoryhmä
__________________
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Maria Lindell-Luukkosen ym. aloite siitä, että Paraisten kaupunki sitoutuu selvittämään ja arvioimaan
päätöksenteossa lapsi- ja perhevaikutukset
246/00.02.00/2019
Kaupunginvaltuusto 19.03.2019 § 24
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Lapsen oikeuksien julistus tuli voimaan Suomessa vuonna 1991. Lasten oikeudet
on tunnustettu osaksi suomalaista lainsäädäntöä ja on velvoittava kaikille
valtiollisille ja kunnallisille viranhaltijoille sekä yksityisille tahoille, jotka hoitavat
viranomaistehtäviä. Lasten oikeuksien toteutumisen kulmakivenä voidaan pitää
päätöksentekoa, joka pohjaa päätöksenteon vaikutusten analysointiin juuri
lasten ja perheiden näkökulmasta. Ensisijaisena tavoitteena on tietenkin lapsien
edunvalvonta kaikessa päätöksenteossa, joka vaikuttaa heidän elämäänsä.
Lapsi- ja perhevaikutuksien arvioinnilla selvitetään päätöksenteon eri
vaihtoehtojen vaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin, mitä muutoksia
niistä seuraa ja kuinka lapsen oikeudet ylipäätään toteutuvat. Lapsen oikeuksien
julistuksessa edellytetään, että kaikki toimenpiteet ja päätökset, joilla on suoria
tai epäsuoria vaikutuksia lapsiin, on arvioitava niin valtiollisessa kuin
kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Lapsivaikutuksien arvioinnissa tulee
ennakoida niitä seurauksia, joita esimerkiksi lainsäädännöllä,
toimenpideohjelmilla ja resurssien jakautumisella voi olla lapsiin sekä heidän
oikeuksiensa toteutumiseen. Lastensuojelun keskusliiton mukaan lasten
näkökulmien kuuleminen ja huomioiminen on tärkeä osa lapsivaikutusten
arviointia.
Parainen on hieno kaupunki. Parainen on monien mahdollisuuksien kaupunki.
Parainen on kaupunki, joka sijoittaa huomattavasti enemmän rahaa
sivistystoimeen lasta kohden kuin moni muu kunta. Parainen haluaa varmasti olla
kaikkea tätä myös tulevaisuudessa.
Useissa lehtikirjoituksissa, keskusteluissa, monissa lautakuntien, valtuuston ja
kaupungin hallituksen pohdinnoissa nousee esille taloudelliset haasteet, lapsi- ja
perhepalveluiden ongelmat ja nyt myös asukasluvun pienenemisen uhka.
Luottamushenkilöt ovat esittäneet toimenpide-ehdotuksia kuten viisivuotiaiden
maksuton varhaiskasvatus, "rakkauden metsä", nuorille maksuton ehkäisy ja
nuorten mopoverstastoiminta, vain nyt muutamia mainitakseni. Hienoja ideoita
kaikki, valitettavasti vain eivät ole edenneet toimenpidetasolle asti.
Lapset eivät saa äänestää vaaleissa. Lapset eivät myöskään voi asettautua
ehdolle vaaleissa. Lasten asioita ja etua edustavat etupäässä aikuiset. Lasten
asioista päättäessämme on meidän aikuisten velvollisuutena selvittää, miten
meidän toimintamme tulee vaikuttamaan juuri heihin ja miten voimme taata
lasten oikeuksien toteutumisen.
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Kun lapsiperhe suunnittelee tulevaa viikkoa, suunnittelevat he sen lasten
tarpeista käsin. Kun lapsiperhe suunnittelee lomanviettoansa, suunnittelevat he
sen lasten tarpeet huomioiden. Kun lapsiperhe suunnittelee kodinostoa,
suunnittelevat he ennen kaikkea lapsien tarpeista lähtien. Kun lapsiystävällinen
kunta suunnittelee tulevaisuuttaan, pohjaavat päätökset lasten ja lapsiperheiden
parhaaksi.
Parainen on perhekaupunki. Parainen ei ole se metropoli, joka houkuttelee
loputtomalla kulttuuri-, ravintola-, kahvila- ja desingkauppatarjonnallaan.
Parainen on kaupunki, joka voi hyvin hoidettuna houkutella laadukkaalla
varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella, toimivilla ja saavutettavilla
kaksikielisillä palveluilla ja ennennäkemättömän kauniilla saaristoluonnolla.
Uusien asukkaiden toivossa, houkutellakseen nykyiset paraislaiset jäämään
Paraisille, on aivan ratkaisevaa kuinka Paraisten kaupunki päättää asennoitua
lapsia ja lapsiperheitä kohtaan. Tietoinen päätös nostaa heidän hyvinvointinsa
päätöksenteon keskiöön luo turvallisuudentunnetta ja uskoa tulevaisuuteen.
Selkeä kannanotto lasten ja perheiden puolesta on edellyttää kaikelta
päätöksenteolta lapsi- ja perhevaikutusten arviointia.
Lainaan kaupunginjohtajan blogissaan keväällä 2016 kirjoittamaa tekstiä nimellä
”Kevätilo” (tekstin olen vapaasti suomentanut): ”Kunnallista palvelua ei
tietenkään tule arvioida ainoastaan tuotannollisuuden ja tehokkuuden käsitteillä.
Me haluamme tulevaisuudessa olla parempia ymmärtämään asiakaskokemuksia
niissä asioissa, joita teemme ja siinä mitä me oikeasti saamme aikaiseksi
asiakkaille, potilaille, oppilaille ja asukkaille. Me haluamme parantaa kykyämme
tuottaa tehokasta palvelua. Haluamme tulla paremmiksi ymmärtämään mitä se
on, miten sitä mitataan ja asettamaan tavoitteita sen saavuttamiseksi. ”
Te päättäjät ja viranhaltijat, teidän tulisi siis esimerkiksi selvittää, miten lasten
hyvinvointiin vaikutetaan päätöksillä koskien

nopea bussilinja Paraisten ja Turun välillä

liikennejärjestelyt Koivuhaan koulun luona

vesi- ja hulevesimaksujen kustannukset

maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille Paraisilla asuville

tyhjäksi jäävien koulutilojen tehokas käyttö tulevaisuudessa.
Paraisten kaupunki on aktiivisesti mukana LAPE-prosessissa, jonka tavoitteena on
toimintakulttuurin muutos ja muun muassa lapsivaikutusten arvioinnin
käyttöönotto kunnissa sekä lasten osallisuuden lisääminen. Toimintakulttuurin
muutos vie aikaa ja onkin tärkeää tehdä pitkälle meneviä linjauksia ja
strategioita, jotta johdonmukainen toiminta varmistetaan. On kuitenkin
mahdollista ja syytä ryhtyä toimeen ja ottaa askel oikeaan suuntaan jo nyt:
Päätöksenteon seurausten selvittäminen ja arviointi ennen päätöksentekoa tulisi
olla jokaisen päätöksentekoon osallistuvan tavoitteena. Lapsiin ja heidän

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 24
§ 149
§ 69

3/2020

215

19.03.2019
17.08.2020
22.09.2020

perheidensä hyvinvoinnin takaaminen on tietoinen signaali, jolla kunta osoittaa
arvostavansa ja huolehtivansa heidän hyvinvoinnistaan nyt ja tulevaisuudessa.
Paraisten kaupungilla on mahdollisuus olla edelläkävijä, ei vain
Varsinais-Suomessa, vaan koko Suomessa sitoutumalla lapsivaikutusten
arvioinnin käyttöönottoon päätöksenteossa.
Aloite siis kuuluu:
Paraisten kaupunki päättää ottaa käyttöön lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin
kaikessa päätöksenteossa, kaikilla tasoilla Paraisten kaupungissa vuoden 2019
aikana."
__________________
Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 149
Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh. 044 358 5727
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Aluehallintovirastot, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja
sosiaali- ja terveysministeriö ovat jo vuonna 2018 antaneet ohjauskirjeen kuntien
päätösten vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn (EVA) parantamisesta.
Kyseiset viranomaiset muistuttavat kuntia EVA-menettelyn lakisääteisyydestä ja
siitä, että menettelyn käyttöönotosta on tehtävä päätös ja menettelystä ohje.
Ohjauskirjeessä painotetaan, että kunnissa on tarpeen linjata, mitkä päätökset
ovat sellaisia, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja
terveyteen ja jotka siten edellyttävät EVA-menettelyä. Vaikutuksia on hyvä
arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä ja eri väestöryhmille.
Kaupunginhallitus on 27.5.2019 §:ssä 120 antanut toimintaohjeen päätösten
vaikutusten ennakkoarvioinnista. Toimintaohjeessa on kuvattu eri
päätösvaihtoehtojen vaikutusten laaja-alaisen esittelyn tarpeellisuutta ja hyötyjä
vaikutuksiltaan laajoissa ja kauaskantoisissa asioissa. Asian esittelijä ja
valmistelija päättävät, onko eri päätösvaihtoehtojen vaikutusten
ennakkoarvioinnille tarvetta. Samat henkilöt myös tekevät ennakkoarvioinnin.
Toimintaohjeen mukaan ennakkoarviointi tulee tehdä, kun


päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin vaikutuksia kuntalaisten
hyvinvointiin, elinoloihin ja terveyteen



päätös on strategisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävä



kyseessä on merkittävä muutos palveluissa tai uusi palvelujen
järjestämistapa



päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin suoria vaikutuksia tai
merkittäviä epäsuoria vaikutuksia hyvinvointiin.
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Kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan arvioinnissa tulee ottaa huomioon
seuraavat näkökulmat:
1. Kuntalaisvaikutukset
2. Ympäristövaikutukset
3. Henkilöstö- ja organisaatiovaikutukset
4. Taloudelliset vaikutukset
5. Lapsi- ja nuorisovaikutukset
Ennakkoarvioinnissa tulee siis ottaa huomioon monia eri näkökulmia. Lapsi- ja
nuorisovaikutukset ovat yksi tärkeistä näkökulmista. Ottaen kuitenkin huomioon
Maria Lindell-Luukkosen aloitteen tavoite siitä, että Paraisten kaupunki päättäisi
ottaa käyttöön lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin kaikessa päätöksenteossa,
kaikilla tasoilla kaupungissa vuoden 2019 aikana, on todettava, että näin laajaa
vaikutusten arviointia ei ole mahdollista toteuttaa vain lasten ja perheiden
osalta.
Kaupunginhallitus on päättänyt, missä tilanteissa ennakkoarviointi tulee tehdä ja
mitä näkökulmia siinä tulee ottaa huomioon. Kaikkien päätösten vaikutuksia ei
arvioida ennakkoon, ei edes lasten ja perheiden kyseessä ollessa. Kaikkia
asukasryhmiä tulee myös kohdella yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti, mikä on
tärkeä oikeudellinen lähtökohta päätettäessä siitä, missä tilanteissa
ennakkoarviointi tulee tehdä. Kaupungin henkilöstöresurssit valmistelijoiden ja
esittelijöiden osalta eivät riitä aloitteessa esitetyn kaltaiseen laajaan
ennakkoarviointiin, eikä näin laajan ennakkoarvioinnin tekeminen ole
mahdollista. Edellä lueteltujen päätöstyyppien osalta tulee kuitenkin tehdä
ennakkoarviointi ja ottaa huomioon kaupunginhallituksen hyväksymät
näkökulmat. Niihin sisältyy myös arvio keskeisten päätösten vaikutuksista lapsiin
ja nuoriin sekä heidän perheisiinsä. Lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvien
vaikutusten huomioiminen kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa on
luonnollinen lähtökohta, mutta se ei ole sama asia kuin nimenomaisen
ennakkoarvioinnin tekeminen kaikkien näiden päätösten vaikutuksista. Kuten
edellä on todettu, kaupungilla ei ole henkilöstöresursseja näin laajaan lapsi- ja
perhevaikutusten ennakkoarviointiin, ja kaikkien väestöryhmien kohdalla tulee
tehdä yhtä laaja-alainen arvio kuntien keskeisten päätösten vaikutuksista heihin.
Tähän mennessä tehdyt kaksi ennakkoarviointia ovat koskeneet Houtskarin
koulun ja päiväkodin investointipäätöksen vaikutuksia sekä Paraisten keskustan
koulukeskuksen investointipäätöksen vaikutuksia.
Oheismateriaali

EVA – Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi, kaupunginhallituksen
toimintaohje 27.5.2019 § 120

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa asian aloitteena
loppuun käsitellyksi.
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Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Maria Lindell-Luukkonen
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 69
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Maria Lindell-Luukkonen
__________________
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Olof Eleniuksen ym. aloite Hemsundetin tonttien myynnistä
715/10.00.02.00/2017
Kaupunginvaltuusto 26.09.2017 § 114
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Kaupungilla on usean vuoden ajan ollut myynnissä tontteja Nauvon
Hemsundetissa. Tontteja on kaavoitettu yhteensä 22, niistä 9 on myyty ja 13 on
vielä myymättä. Hemsundet sijaitsee 2,6 kilometrin päässä Nauvon koululta
meren salmen läheisyydessä. Tontit ovat allekirjoittaneen mielestä erinomaisia,
niihin on merinäköala ja ilta-aurinko. Mitä muuta tontilta voisi saaristossa toivoa,
kun hintakin vielä on kohtuullinen.
Kaupunki on kesän aikana yrittänyt myydä tontteja alennettuun hintaan,
tuloksetta. Tonteista kiinnostuneiden ja alueella jo asuvien kanssa käydyissä
keskusteluissa on tullut esille ainakin seuraavat syyt myynnin nihkeyteen:

liian pitkä matka keskustaan (2,6 km koululle) ?

huono tie asuinalueelle

Urksorin silta liian matala

rakentamattomien tonttien vesakkoisuus
Allekirjoittanut ei ole varma liian pitkästä matkasta, mutta yhdistettynä tien
huonoon kuntoon matka voi varmasti tuntua liian pitkältä.
Urksorin sillan vapaa korkeus on noin 1,5 metriä eli sen voi alittaa vain pienillä
avoveneillä (Buster-tyyppisillä).
Sillan omistavan Urksorin tiekunnan puheenjohtajan mukaan tiekunnalla ei ole
mitään sillan korottamista vastaan, mutta koska se ei ensisijaisesti hyödytä
tiekuntaa, se ei ole halukas maksamaan tällaisen toimenpiteen kustannuksia.
Allekirjoittaneet ehdottavat, että kaupunki varaa vuoden 2018 budjettiin
määrärahat, joilla selvitetään, miten Urksorin sillan korottaminen voitaisiin tehdä
ja mitä korottaminen maksaisi, sekä selvitetään mahdollisuudet saada vielä
asfaltoimaton noin 1,6 kilometrin tieosuus perusparannetuksi (valtion omistama
tie)."
__________________

Kaupunginhallitus 19.03.2018 § 59
Valmistelija
Esittelijä

Tekninen päällikkö Ted Bergman, puh. 050 428 3745
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Sen jälkeen kun Hemsundetin tonteille rakennettiin kunnallistekniikka ja alueella
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tehtiin hakkuu, rakentamattomille tonteille on kasvanut uutta puuta ja
pensaikkoa (vesakkoa). Alueen siistimiseksi ja pitämiseksi siistissä kunnossa
aluetta on tarpeen raivata, mikä kuuluu kaupungin yleisten alueiden ja myynnissä
olevien alueiden normaaliin hoitoon. Alueen siistiminen suunnitellaan yhdessä
tonttien myynnistä vastaavan kaupungin mittausyksikön ja kaupungin yleisten
alueiden kunnossapidosta vastaavan teknisen yksikön kanssa.
Norrstrandintie (12017) on yleinen valtion tie, josta vastaa ELY-keskus.
ELY-keskukseen on siksi otettu yhteyttä koskien mahdollisuutta saada Nauvon
keskustan ja Hemsundetin välinen tieosuus asfaltoitua. Kymmenen viime vuoden
aikana sorateiden perusparannuksiin ja asfaltointeihin ei ole ollut varoja, minkä
seurauksena sorateitä ei ole asfaltoitu. Kun sorateiden asfaltointiin on ollut
mahdollisuus, kriteerinä on ollut, että tien keskimääräinen vuorokautinen
liikennemäärä on vähintään 350 ajoneuvoa. Liikennemäärät ensimmäisellä
osuudella eli noin 1,5 kilometrin pituisella osuudella Norrstrandintiestä keskustan
jälkeen kartoitettiin vuosina 2015–2016. Keskimääräinen vuorokautinen
liikennemäärä kyseisellä osuudella oli 274 ajoneuvoa ja loppuosuudella
Norrstrandintiestä keskimääräinen vuorokautinen liikennemäärä oli 86–123
ajoneuvoa. Jälkimmäiset mittaukset tehtiin vuonna 2011.
Finbyn ja Urksorin välisen salmen ylittävä silta on noin 30 metriä pitkä puusilta.
Sillan vapaa korkeus on arviolta noin 1–1,5 metriä vedenkorkeudesta riippuen ja
salmen leveys on noin 10–15 metriä vedenkorkeuden ollessa runsaan metrin.
Sillan arvioidaan olevan hyvässä kunnossa eikä sitä luultavasti ole tarpeen
uudistaa.
Sillan korottamiseen ja sen vapaan korkeuden lisäämiseen on ainakin kaksi
vaihtoehtoa: joko uusi pitempi ja korkeampi silta tai nykyisen sillan
korottaminen. Näitä vaihtoehtoja tarkemmin tutkimatta tai suunnittelematta
voidaan todeta, että molemmissa tapauksissa on kyse huomattavista
muutostöistä. Molempien vaihtoehtojen kustannukset ovat arviolta useita
satojatuhansia euroja. Vertailukohtana voidaan käyttää Ramsön ja Vallmon
välisen sillan kustannuksia, jotka olivat noin 800 000–900 000 euroa. Siinä
tapauksessa, että nykyistä siltaa korotettaisiin, myös maata ja tietä molemmin
puolen salmea olisi korotettava, jotta siltaa pitkin olisi mahdollista kulkea. Ilman
saatavilla olevia maaperätutkimuksia voidaan olettaa, että maaperää on tarpeen
vakauttaa, jotta täyttöaineksen aiheuttama paine ei kasva liian suureksi ja työnnä
pois alla olevia maamassoja, jotka oletettavasti ovat savea tai savipitoista maata.
Myös sillan ankkurointia olisi tässä tapauksessa tarpeen muuttaa. Uusi pitempi
silta vähentäisi maan korottamisen tarvetta, mutta sen sijaan sillan jänneväli
kasvaa huomattavasti vapaata korkeutta lisättäessä sillan ja tien geometria
huomioon ottaen. Näissä vaihtoehdoissa purjeveneet eivät pysty alittamaan
siltaa, vaan sillan korottaminen esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti
mahdollistaisi edelleenkin vain normaalin kokoluokan moottoriveneiden kulun.
Tiestä ja sillasta vastaa Finby-Urksor väglag -niminen virallinen tiekunta, jonka 42
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osakkaasta kaksi on pysyvästi asuttuja kiinteistöjä. Kaupunki ei ole tiekunnan
osakas. Aloitteen mukaan aloitteen tekijä on ollut yhteydessä tiekunnan
puheenjohtajaan, joka on suhtautunut myönteisesti sillan korottamiseen, mutta
jonka mukaan sillan uudistaminen/parantaminen ei ole tiekunnan intresseissä.
Koska kyse on yksityistiestä, päätökset tien kunnossapitoa ja perusparannuksia
koskevissa asioissa, kuten myös sillan kuntoa ja parannuksia koskevat
toimenpiteet ovat tiekunnan vastuulla. Tiekunnat voivat hakea valtiolta
perusparannusavustusta esimerkiksi siltojen uudistamiseen. Avustus voi näissä
tapauksissa olla enintään 75 % suunnittelu-, rakennus- ja valvontakustannuksista.
Avustukset myöntämisen kriteerit ovat seuraavat:
Valtion varoista voidaan antaa avustusta sellaisen yksityisen tien kunnossapitoon
ja parantamiseen,
- jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, tai
- joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin
matkalla ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.
Tiekunnan tulee olla järjestäytynyt yksityistielain mukaisesti. Avustusta voidaan
myöntää tien korjaamiseen tai kunnossapitoon, mutta ei uuden tien
rakentamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös tiellä olevien rakenteiden,
kuten siltojen tarpeisiin. Joskus huonokuntoisen sillan paras korjaustapa on sen
uudelleen rakentaminen.
Perusteellinen kuvaus järjestelmästä sisältyy julkaisuun Yksityisteiden
valtionavustukset.
Valtionavustuksen saamiseksi tarvitaan kaksi päätöstä: ensinnäkin on todettava,
että lainmukaiset edellytykset ovat olemassa ja toisekseen on saatava
varsinainen avustuspäätös, joka on harkinnanvarainen. Kumpaakin päätöstä on
erikseen haettava, joskin hakemukset voidaan jättää samaan aikaan.
Valtionavun edellytykset
- Jotta tien tai sillan parannushankkeelle voitaisiin myöntää valtionavustusta, on
ensin todettava hankkeen valtionavustuskelpoisuus. Tämä tehdään
hakemuksesta. Jos tie on jo aiemmin avustuskelpoiseksi hyväksytty, uutta
hakemusta ei tarvita. Lomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät osoitteesta
www.ely-keskus.fi/yksityistiet
- Jos tie täyttää säädöksissä esitetyt vaatimukset, ELY-keskus antaa päätöksen
valtionavustuskelpoisuudesta. Varsinainen avustuspäätös (rahapäätös) voidaan
tehdä tämän jälkeen.
Valtionavustuksen lisäksi tiekunta voi hakea avustusta kaupungilta, joka
harkinnan ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan voi olla mukana
rahoittamassa hanketta. Tästä huolimatta hankkeen toteuttaja on tiekunta.
Kaupunki, joka omistaa Hemsundetin asuinalueen, jonne asemakaavan mukaan
on mahdollista rakentaa pienvenesatama, näkee mitä etua sillan korottamisella
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olisi sen tarjotessa veneilijöille paremman yhteyden alueelle. Tämä parantaisi
hyvin todennäköisesti jossain määrin myyntimahdollisuuksia, samoin kuin
Norrstrandintien asfaltointi. Koska kyse on valtion vastuulla olevasta yleisestä
tiestä ja tiekunnan vastuulla olevasta yksityistiestä, mahdollisia toimenpiteitä
koskevat ratkaisut ovat niiden päätettävissä. Kaupunki voi esittää toiveita, pyrkiä
vaikuttamaan, tehdä yhteistyötä sekä mahdollisuuksien ja tapauskohtaisen
harkinnan mukaan osallistua taloudellisesti yhteisiin hankkeisiin.
Koska olemassa olevan sillan uudistaminen tai korottaminen ei ole tiekunnan
intresseissä ja ottaen huomioon arvioidut huomattavat kustannukset ja
epävarmuus sen suhteen, saisiko hanke valtionavustusta, edellytykset asian
viemiseksi eteenpäin puuttuvat, koska taloudellisen vastuun hankkeesta
arvioidaan lankeavan kokonaan kaupungille.
Ehdotus

Edellä oleva selvitys annetaan vastauksena Eleniuksen aloitteeseen, joka täten
todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Keskustelun kuluessa Staffan Åberg ehdotti Markku Orellin kannattamana asian
palauttamista Urksorin sillan kustannusten selvittämiseksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Staffan Åbergin
palautusehdotuksen.
__________________

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 150
Valmistelija
Esittelijä

Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Asia palautettiin 19.3.2018 §:ssä 59 Urksorin sillan vapaan korkeuden
nostamisesta aiheutuvien kustannusten selvittämiseksi tarkemmin.
Asian valmistelussa vuonna 2018 oli käytetty vertailukohtana Vallmon ja Ramsön
välisen sillan rakennuskustannuksia, jotka olivat noin 860 000 euroa. Kyseinen
vuonna 2012 valmistunut noin 75 metriä pitkä puusilta, jonka vapaa korkeus on
noin 3 metriä, oli paras vertailukohde Urksorin sillan korottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruusluokan arvioimiseksi.
Kokonaan uuden Urksoriin rakennettavan sillan kustannusten tarkempi
selvittäminen edellyttäisi maastokartoitusta, maaperätutkimuksia ja vesistön
luotsauksia, jotta näiden mittaustulosten perusteella voitaisiin laatia
yleissuunnitelmat ja kustannusarviot. Nämä kustannusarviot eivät kuitenkaan ole
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riittävän tarkkoja hankebudjetin määrittämiseksi, vaan riittävän tarkkojen
kustannusten selvittämiseksi olisi laadittava rakennus- ja asemakaavat.
Maastokartoituksen ja maaperätutkimusten tekeminen sekä suurpiirteisten
yleissuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatiminen maksaa noin 25 000–35 000
euroa. Näiden kartoitusten perusteella ei kuitenkaan saataisi tarkkoja
kustannusarvioita, vaan ainoastaan suuntaa antavia, samaa tarkkuusluokkaa
olevia kustannusarvioita kuin vertailukohtana olleen Vallmon ja Ramsön välisen
sillan kustannukset.
Ehdotus

Aloitteeseen annettua vastausta täydennetään tällä lisäselvityksellä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Tekninen päällikkö, kaavoituspäällikkö,
yhdyskuntainsinööri
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 70
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Olof Elenius, tekninen päällikkö, kaavoituspäällikkö, yhdyskuntainsinööri
__________________
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SDP:n valtuustoryhmän aloite tonttialesta talousarviovuosina 2020-2021 Paraisille suuntautuvan muuton
lisäämiseksi
966/10.04.00/2019
Kaupunginvaltuusto 10.12.2019 § 125
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Kun Suomi juhli satavuotiasta itsenäisyyttään, Salon kaupungilla oli myynnissä
100 tonttia 100 euron kappalehintaan.
Teemme nyt konkreettisen ehdotuksen sen sijaan, että valittaisimme
negatiivisesta väestönkehityksestämme, ja ehdotamme, että myymme
kaupungin asuntotontteja puoleen hintaan seuraavina talousarviovuosina."
__________________

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 152
Valmistelija
Esittelijä

Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh. 040 488 6066
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Myös Paraisilla toteutettiin Suomen 100-vuotisjuhlavuonna juhlavuoteen liittynyt
tontinmyyntikampanja. Ympäristölautakunta oli 15.3.2017 päättänyt
kampanjasta, jossa asuntotontin 1.5.–30.9.2017 varanneet saivat 25 prosentin
alennuksen tontin myynti- tai vuokrahinnasta. Toisen hinnanalennuksen teki
kaupunginvaltuusto 13.12.2016 §:ssä 130 päättäessään laskea omakoti- ja
paritalojen talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiliittymien liittymismaksuja
väliaikaisesti 25 prosentilla vuonna 2017.
Alennukset lisäsivät näkyvyyttä ja kiinnostusta, mutta vuoden 2017 kampanja
johti kuitenkin vain neljään tontinluovutukseen, jotka toteutuivat loppuvuodesta
2017. Vuoden 2017 myyntimäärä oli suurempi kuin vuonna 2016, mutta ei
kuitenkaan merkittävästi sitä edeltäneitä vuosia suurempi.
Vuosi Luovutusten määrä, kpl
2011
19
2012
12
2013
4
2014
4
2015
2
2016
3
2017
6
2018
5
2019
6
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Taulukko: Vuosina 2011–2019 luovutettujen omakotitonttien määrä

Vuosina 2011 ja 2012 suurin osa tonteista myytiin suositulta Valoniemen
alueelta, jota alettiin markkinoida vuonna 2008. Luovutettujen tonttien määrä on
viime vuosina myös korreloinut niiden uusien alueiden tai osa-alueiden määrään,
joilta on tullut myyntiin uusia tontteja. Vuonna 2017 myyntiin tulivat
Maininki-kadun varrella sijaitsevat tontit. Neljä kuudesta tontista myytiin heti
samana vuonna ja yksi tontti myytiin seuraavana vuonna. Vuonna 2019 uudelta
Aurinkokaaren alueelta luovutettiin viisi tonttia ja Valoniementien varrelta yksi
vastalohkottu tontti. Tällä hetkellä Aurinkokaaresta ja Valoniementieltä on
varattuna pari tonttia.
Kaupungilla on vain yksi valmiiksi kaavoitettu asuinalue (jonka kaava on tullut
voimaan tammikuussa 2014), jolla ei ole valmista kunnallistekniikka, mutta josta
voitaisiin markkinoida uusia tontteja. Kyse on yhdeksästä omakotitontista ja
yhdestä rivitalotontista Valoniementien pohjoisosassa kahden rakentamattoman
kadun, Pohjoistuulen (n. 100 m) ja Etelätuulen (n. 140 m), varrella. Varat näiden
kahden kadun ja vesi- ja viemäriverkon rakentamiseen on poistettu
yhdyskuntateknisen yksikön taloussuunnitelmasta sekä vuonna 2019 että vuonna
2020. Taaksepäin katsottuna voidaan todeta, että kokonaan uudet tai
laajennetut asuinalueet houkuttelevat uusia asukkaita ja herättävät kiinnostusta
Paraista kohtaan asuinpaikkana ja tällöin herää myös kiinnostus sellaisia tontteja
kohtaan, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet myymättä muutoin täysin
rakennetuilla asuinalueilla.
Kuntaan on juuri nyt hyvät edellytykset saada uusia asukkaita. Paraisten kaupunki
on saanut kasvojenkohotuksen onnistuneiden hankkeiden, kuten uuden
kauppalaiturin, Nauvon vierasvenesataman ja tulevan koulukeskuksen myötä.
Myös Paraisten väylästä on saatu positiivisia signaaleja. Lisätäkseen entisestään
kaupungin tonttien näkyvyyttä uusien kanavien kautta kaupungilla on käynnissä
kokeilu, jossa tonttien markkinointi on tarkoitus antaa kiinteistönvälittäjien
hoidettavaksi. Kiinteistömaailma vastaa Paraisten kunnanosan tonteista,
Turunmaan Kiinteistöt huolehtii Nauvon tonteista ja Op-Koti välittää Korppoon ja
Houtskarin tontteja. Näiden seikkojen ansiosta kiinnostus kaupungin
asuntotontteja kohtaan on ollut suurempaa vuonna 2020 kuin useaan vuoteen.
Aloitteessa ehdotettuja myynninedistämis- ja alennuskampanjoita pitää
toteuttaa myös tulevaisuudessa, mutta hintojen laskeminen puoleen ilman
mitään suoranaista syytä ei ole paras strategia tonttien myynnin tai kaupungin
talouden edistämisen kannalta. Aikaisemmin kaavoitettujen, mutta myymättä
jääneiden tonttien osalta voidaan toteuttaa kampanjoita uusien asuinalueiden
lanseeraamisen yhteydessä ja myös erilaisten juhlavuosien yhteydessä,
esimerkiksi kun kuntaliitoksesta on kulunut 15 vuotta tai vastaavaa. Väliaikaisen
hinnoittelun pitää silti olla kohtuullista.
Kampanjoiden lisäksi voitaisiin tarkastella myös koko kaupungin omakotitonttien
nykyisiä myyntihintoja siten, että ne olisivat suhteessa keskenään oikealla tasolla
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ja oikein hinnoiteltuja myös muiden kuntien tonttien hintoihin nähden. Tässä
vaiheessa pitäisi myös tuottaa aktiivisesti uusia asuinalueita tasaiseen tahtiin ja
tarkastella tulevassa yleiskaavassa, onko aikaisemmin rakennettuja
asemakaava-alueita mahdollista tiivistää kustannustehokkaasti.
Ehdotus

Kaupunki suunnittelee myynninedistämiskampanjoita tonttien hintoja laskemalla
uusien asuinalueiden lanseeraamisen yhdessä sekä muiden merkittävien
tapahtumien yhteydessä tai vastaavina ajankohtina. Koko kaupungin nykyiset
myyntihinnat käydään läpi, ja rakennus- ja ympäristölautakunta päivittää hinnat
tarvittaessa vuonna 2021.
Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Maankäyttöinsinööri, kaavoituspäällikkö,
kaupungingeodeetti, yhdyskuntainsinööri, kaupunginhallituksen teknisten
tukipalvelujen jaosto, rakennus- ja ympäristölautakunta
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 71
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Maankäyttöinsinööri, kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti,
yhdyskuntainsinööri, kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto,
rakennus- ja ympäristölautakunta, SDP:n valtuustoryhmä
__________________
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Helena Särkijärven ym. aloite sosiaalisen taidehankkeen käynnistämiseksi Paraisilla
967/00.01.03/2019
Kaupunginvaltuusto 10.12.2019 § 126
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Olemme yhteiskuntana tilanteessa, jossa hitaasta kasvusta on tulossa pysyvää,
väestö ikääntyy ja sairastavuus kasvaa. Kestävyysvajeen seurauksena paineet
hyvinvointipalvelujen uudelleentarkasteluun kasvavat. Yhteiskunnan on
tulevaisuudessa panostettava entistä enemmän ennaltaehkäiseviin
toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan vahvistaa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia.
Korjaavat toimenpiteet ovat yleensä ennaltaehkäisyä kalliimpia ja tuloksiltaan
usein epävarmoja.
Maailman terveysjärjestö WHO:n vastikään julkaiseman raportin mukaan
kansainvälisessä tiedeyhteisössä on saatu selvää näyttöä siitä, että
taidetoimintaan osallistuminen auttaa vahvistamaan ihmisten terveyttä ja
hyvinvointia.
Taiteen kokeminen tai tekeminen vaikuttavat hyvinvointiin monikanavaisesti ja
eri tavoin. Ihmisiä voidaan esimerkiksi sitouttaa taiteen avulla osallistumaan
tarvitsemaansa hoitoon tai huolehtimaan terveydestään. Taide vahvistaa
mielikuvituksen käyttöä, aktivoi aisteja, herättää tunteita ja stimuloi
aivotoimintaa. Keskoslapsille soitetun musiikin on todettu vahvistavan heidän
elintoimintojaan ja keskoskaapissa vietetty aika lyhenee. Musiikilla on
samanlaista vaikutusta myös leikkauspotilaisiin. Tanssista taas on huomattu
olevan hyötyä esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastaville ihmisille ja
yhteisöteatterilla on todettu olevan yksilöä voimaannuttavia vaikutuksia.
Koulujen draamatoiminnan on havaittu vähentävän kiusaamista ja oppilaiden
keskinäistä kilpailua. Taiteisiin osallistuminen voi vähentää niin ikään riskiä
sairastua dementiaan tai masennukseen. Taidelähtöinen luovuus ja aktiivinen
kulttuurin harrastaminen ovat kaiken kaikkiaan erinomaisia keinoja vahvistaa niin
ihmisten fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin hyvinvointia ja terveyttä.
Oulunkaaren kuntayhtymä ja Taidekeskus KulttuuriKauppila ovat käynnistäneet
yhteisen, ESR-rahoitteisen LÄHDE! – Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen, jonka
tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin
edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Hankkeen kohderyhminä ovat
erityisesti työttömät nuoret, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat sekä
kehitysvammaiset. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka tukevat
taiteen hyvinvointia edistävää käyttöä kuntayhtymän sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Työskentelyssä hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä
ja huolehditaan asiakkaiden osallisuudesta.
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Lähde! -hankkeen myötä alueelle rakentuu muun muassa puisto, joka
mahdollistaa sekä sisälle että ulos tuotavan taiteen ja taidetoiminnan
toteuttamisen. Konseptin suunnitteluun ja puiston toteuttamiseen osallistuu
mielenterveyskuntoutujia, kehitysvammaisia, vanhuksia, sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisia sekä taiteilijoita. Hankkeen Työpolku-toiminnassa luodaan taide- ja
sosiaalialan yhteistyöllä uusia keinoja tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria
sekä maahanmuuttajia. Hankkeessa luotava Sosiaalisen taiteen residenssi
puolestaan mahdollistaa liikkuvien taiteilijoiden työskentelyn yhdessä
hankealueen sosiaali- ja terveysalan yksiköiden sekä niiden sidosryhmien kanssa.
Terveys on elämän voimavara, joita ihminen voi yleensä itse monin tavoin
ylläpitää ja vahvistaa. Kaikilla ei ole tähän omia valmiuksia ja resursseja. Taiteen
keinoin on kuitenkin mahdollisuus tukea monin tavoin ihmisten hyvinvointia
esimerkiksi parantamalla sosiaalista osallisuutta, ehkäisemällä syrjäytymistä sekä
edistämällä työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä. Myös
Paraisten kaupungin tulisi hyödyntää taiteen tarjoamia mahdollisuuksia
kuntalaisten laaja-alaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Esitän, että Paraisten kaupungissa käynnistetään valmistelut kaksikielisen
sosiaalisen taidehankkeen alulle saattamiseksi. Hankkeen tavoitteena tulisi olla
muun muassa kuntalaisten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja voimaantumisen
edistäminen, sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurialan ammattilaisen
poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen sekä uusien kestävien
toimintamallien luominen. Taidehanke voitaisiin tarvittaessa toteuttaa myös
yhteistyössä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa.
Taide luo hyvinvointia. Taide luo tulevaisuutta. Taide kuuluu kaikille."
__________________
Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 153
Valmistelija
Esittelijä

Hyvinvointikoordinaattori Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Kulttuurin terveyttä ja hyvinvointia edistävät vaikutukset on todettu monissa
tutkimuksissa ja tutkimuskatsauksissa.
Taide ja taiteellinen toiminta edistävät sosiaalista hyvinvointia ja niillä on lukuisia
positiivisia sosiaalisia vaikutuksia, kuten sosiaalisen osallistumisen ja osallisuuden
lisääntyminen, syrjäytymisen vähentäminen sekä yksinäisyyden lievittäminen.
Taiteellisen toiminnan myötä on mahdollista oppia ja kehittää sosiaalisia taitoja,
saada tukea ja rakentaa verkostoja, joita voi monin tavoin hyödyntää
jokapäiväisessä elämässä.
Sosiaalinen taidetoiminta voi aktivoida ja parantaa monin tavoin nuorten
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sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja, kuten yhteistyötaitoja, kommunikaatioja neuvottelutaitoja sekä konfliktien ratkaisemiseen liittyviä taitoja.
Taide ja taiteellinen toiminta vaikuttaa syrjäytymisen tai syrjään jäämisen
ehkäisemisessä. Sosiaalinen taidetoiminta voi:
•
auttaa luomaan uusia ystävyyssuhteita ja sosiaalisia kontakteja
•
vähentää yksinäisyyden tunnetta
•
tukea mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä
•
mahdollistaa omien vahvuuksien, kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden
tutkimisen ja tunnistamisen
•
tarjota voimautumisen ja valtautumisen kokemuksia
•
edistää toimijuutta ja toimijuuden tunnetta
•
lisätä itseluottamusta ja rohkeutta.
Taidetoiminnassa voi syntyä monenlaisia kyvykkyyksiä ja valmiuksia, jotka
tukevat arjessa selviytymistä ja pärjäämistä. Taidetoiminta voi parantaa mm.
•
oppimisvalmiuksia
•
kognitiivisia ja sosioemotionaalisia taitoja
•
ryhmätyötaitoja
•
itsesäätelyä
•
itseilmaisutaitoja
•
kykyä tunnistaa ja hallita mielialoja ja tunteita.
Taiteellinen toiminta voi saada aikaan, edistää ja vaalia vuorovaikutusta myös
sellaisten ihmisten tai ihmisryhmien välillä, jotka eivät aikaisemmin ole olleet
tekemisissä keskenään. Taiteellinen toiminta voi lisätä ymmärrystä vieraista
ihmisistä ja asioista sekä auttaa muuttamaan ennakkokäsityksiä itsestä, muista
ihmisistä tai ihmisryhmistä.
Sosiaalinen taidetoiminta voi tuoda yhteen eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä sekä
tukea kulttuurien ja sukupolvien välistä ymmärrystä, erilaisuuden arvostamista ja
empatiaa. Sosiaalinen taidetoiminta voi mm.
•
lisätä erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksymistä
•
tuoda esiin ja haastaa ennakkoluuloja, ennakkoasenteita ja stereotypioita
•
edistää kulttuurien välistä kohtaamista ja dialogia
•
edistää tasavertaista kohtaamista ja vuorovaikutusta
•
antaa mahdollisuuden oppia uutta kieltä
•
lisätä tietoisuutta ihmisoikeuksista
•
tukea maahanmuuttajien kotoutumista.
Yhteisöllinen taidetoiminta voi tuoda sosiaalisesti syrjässä olevat ja valtavirtaan
tai enemmistöön kuuluvat yhteen sekä lisätä ja laajentaa ymmärrystä
tuntemattomista asioista ja ihmisistä.
Uusi kulttuuritoimintalaki korostaa vahvasti kaikkien väestöryhmien
yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja osallistumista kulttuuriin ja
taiteeseen.
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Kunnissa on monenlaisia toimintamalleja kuntalaisten osallistumisen
aktivoimiseksi. Paraisten kulttuurielämä perustuu pitkälti aktiiviseen
yhdistystoimintaan, jota kulttuurilautakunta pyrkii tukemaan toiminta- ja
projektiavustuksin. Kulttuuritoimiala tekee yhteistyötä myös koulujen kanssa
tarjoamalla lapsille ja nuorille erilaisia kulttuuritoimintoja ja -elämyksiä
kouluaikana.
Kulttuurilautakunta on hyväksynyt kulttuurikasvatussuunnitelman, joka tarjoaa
Paraisilla kulttuuritarjonnan vähimmäistason esiopetuksesta toisen asteen
koulutukseen asti. Kulttuurikasvatussuunnitelma toimii takuuna sille, että kaikki
paraislaiset lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan useimpiin kulttuurimuotoihin
kouluaikanaan joko kulttuurin kuluttajina tai aktiivisina toimijoina eri työpajojen
ja hankkeiden kautta. Lainaus kulttuurikasvatussuunnitelmasta: ”Kulttuuri ja
taide tukevat kommunikaatiota, empatiaa, luovuutta, yhteistyötä ja
oma-aloitteisuutta. Taiteen ja kulttuurin kautta lapset ja nuoret voivat löytää
tavan ymmärtää itseään ja ympäristöään sekä viestiä tästä muiden kanssa. Taide
ja kulttuuri ovat arjen hallintaa ja oppimista tukevia kokemuksia.”
Paraisten kaupungin sosiaalisesta taidetoiminnasta voidaan mainita esimerkiksi
seuraavat kulttuuriyksikön toimintatavat. Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita
taiteesta ja kulttuurista, mutta jotka erilaisista syistä eivät osallistu
kulttuurielämään ja -tarjontaan kokoontuvat säännöllisesti vieraillakseen yhdessä
taide- ja kulttuuritapahtumissa ja kun mahdollista keskustelevat kokemuksistaan.
Tätä toimintaa kutsutaan VIP-kerhoksi. Kulttuuriyksikkö on järjestänyt myös
inspiraatioiltapäiviä (Kulttuuria arkipäivään) vanhustenhuollon henkilöstölle.
Lisäksi tällä hetkellä Paraisilla on noin 25 koulutettua kulttuurikaveria, joita
välitetään SPR:n kautta.
Keväällä 2020 (koronakriisin aikana) aloitettiin verkkopohjaisten
kulttuuripalvelujen kehittämistyö, joka jatkuu nyt syksyllä. Työhön osallistuvat
kulttuuri- ja museotoiminta, urheilu ja liikunta, kirjasto ja Kombi. Tarkoituksena
on koota yhteen paikkaa kulttuuripalveluja ihmisille, jotka jostain syystä eivät voi
osallistua näytöksiin, konsertteihin, näyttelyihin, ohjattuihin liikuntaryhmiin tai
muille kursseille. Palvelun on määrä täydentää muuta toimintaa.
Paraisten kaupungin kulttuuritoimessa on yhdessä muiden toimialojen kanssa
kehitetty hyvinvointia ja terveyttä edistäviä yhteistoimintamalleja jo pitkään.
Samoin kansalaisopisto Kombi on edistänyt kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä
monipuolisella kurssitarjonnallaan. Näistä toimintatavoista ei ole käytetty
nimitystä sosiaalinen taidetoiminta, vaikka niiden tavoitteet ovat hyvin pitkälti
samat kuin tässä aloitteessa sosiaaliselle taidehankkeelle luetellut tavoitteet.
Taiteen keinoin tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tulee jatkaa
monipuolisesti ja mikäli mahdollista panostaa kaksikielisen sosiaalisen
taidetoiminnan kehittämiseen hanketoiminnan kautta.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa asian aloitteena
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loppuun käsitellyksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Helena Särkijärvi
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 72
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Helena Särkijärvi
__________________
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Helena Särkijärven ym. aloite kaupungin metsähoidon kestävyyden parantamiseksi
693/11.03.04/2018
Kaupunginvaltuusto 02.10.2018 § 96
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Suomi on valtiona sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan siten, etta¨
ilmaston la¨mpeneminen tulee pysa¨ytta¨a¨ selva¨sti alle kahden asteen
kriittisena¨ pidettyyn rajaan. Mika¨li ihmisen aiheuttamat
kasvihuonekaasupa¨a¨sto¨t kasvavat jatkuvasti, la¨mpenee ilmasto globaalisti yli
kolme astetta kuluvan vuosisadan loppuun mennessa¨. Raju la¨mpeneminen
uhkaa maapallon ravinnontuotantoa seka¨ vesivaroja, ja saattaa nostaa
ilmastopakolaisten ma¨a¨ra¨n jopa satoihin miljooniin ihmisiin.
Suomen metsa¨t ovat toimineet ta¨ha¨n asti hiilinieluina, mutta lisa¨a¨ntyva¨t
hakkuut uhkaavat vakavasti heikenta¨a¨ metsiemme hiilensidontakapasiteettia¨.
Hiilinielujen heikkeneminen johtaa ilmakeha¨a¨n pa¨a¨tyvien pa¨a¨sto¨jen
kasvuun aikana, jolloin olisi va¨ltta¨ma¨to¨nta¨ saavuttaa merkitta¨via¨
pa¨a¨sto¨va¨hennyksia¨ vakavan ilmaston la¨mpenemisen torjumiseksi. Metsien
ja maaperän hiilinielujen merkitys tulee korostumaan tulevina vuosina
ilmastopolitiikassa. Pariisin ilmastosopimuksen mukaan hiilipäästöjen ja -nielujen
tulisi olla tasapainossa kuluvan vuosisadan loppuun mennessä.
Paraisten kaupungin metsiä tulee tulevaisuudessa hoitaa siten, etta¨ puustoon
ehtii sitoutua mahdollisimman paljon hiilta¨ ennen hakkuita. Metsää ei tulisi
kasvattaa ja uudistaa yhtenä tasaikäisenä puusukupolvena, vaan metsänhoidon
tavoitteena tulisi olla eri-ikäisistä puista koostuvat metsiköt. Avohakkuu
heikentää metsän hiilitasetta 20 vuodeksi, eikä edes hakkuutähteen keräys
korvaa päätehakkuun vaikutuksia metsän hiilitaseelle.
Nopea luonnon monimuotoisuuden hupeneminen uhkaa koko maapallon
elokehää. Tällä hetkellä yli kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista elää
metsissä. Varsinkin vanhojen metsien vähentyminen on nopeuttanut monien
lajien uhanalaistumista. Talousmetsien luonnon monimuotoisuutta voidaan
parantaa esimerkiksi poistamalla lehdoista kuusia, säästämällä kuollutta
puuainesta, huomioimalla lintujen pesimäajat sekä suosimalla jatkuvaan
kasvatukseen perustuvia metsänhoitomenetelmiä. Avohakkuut heikentävät
merkittävästi myös metsien virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Paraisten kaupungin strategian eräänä keskeisenä tavoitteena on edistää
aktiivista vapaa-aikaa vihreässä kaupungissa. Se merkitsee käytännössä
esimerkiksi lähimetsien säilyttämistä ja luonnossa tapahtuvan liikunnan
edistämistä. Kaupungin strategiassa mainitaan myös pyrkimys kohti
hiilineutraaliutta. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, tulisi kaupungin pyrkiä
ilmastopäästöjen vähentämisen lisäksi myös hiilinielujensa kasvattamiseen.

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 96
§ 154
§ 73

3/2020

232

02.10.2018
17.08.2020
22.09.2020

Julkisessa omistuksessa olevien metsien hoidon ensisijaisena tavoitteena ei tule
olla maksimaalinen taloudellinen tuotos, vaan ihmisen ja luonnon hyvinvointi.
Kaupungin metsienhoidossa käytettävien menetelmien tulisi siten pyrkiä
edistämään luonnon monimuotoisuutta, hiilen sidontaa sekä metsien
virkistyskäyttöä. Vihreän saaristokaupungin tulee toimia tässä esimerkkinä
muille.
Esitän, että luonnon monimuotoisuuden, metsien virkistyskäytön sekä
hiilensidonnan tulee olla Paraisten kaupungin metsienhoidon ensisijaisia
päämääriä. Samoin myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma
METSO:on soveltuvat metsäalueet tulisi selvittää ja käynnistää selvitysten
pohjalta alueiden asianmukainen hoito. Päätehakkuisiin perustuvasta
metsänhoidosta tulee siirtyä soveltamaan jatkuvan kasvatukseen pohjautuvia
metsänhoitomenetelmiä.
Ilmastonmuutos ei odota. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ei odota.
Me voimme päättää tehdä näille asioille jotain, joten ryhtykäämme siis töihin."
__________________
Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 154
Valmistelija
Esittelijä

Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh. 040 488 6066
Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Suomen metsävarat ja sitä kautta myös metsien merkitys hiilinieluina kasvavat,
vaikka hakkuiden määrä on samaan aikaan lisääntynyt. Suomen pinta-alasta on
metsän peitossa 86 %, mikä tarkoittaa noin 26,2 miljoonaa hehtaaria. Tästä
metsän peittämästä pinta-alasta noin 10 % on kitu- ja joutomaata. Metsäala on
pysynyt viime vuosikymmeninä lähes ennallaan lukuun ottamatta soiden ja
suomaiden metsittämistä. Metsistä hieman yli puolet on yksityishenkilöiden
omistuksessa, valtio omistaa 35 %, yritykset noin 7 % ja kunnat ja seurakunnat
yhdessä noin 6 %. Puuta Suomen metsissä on yhteensä noin 2 475 miljoonaa
kuutiometriä, määrä lisääntyi vuonna 2018 noin 14 miljoonalla kuutiometrillä.
Puuston kokonaiskasvu oli 108 miljoonaa kuutiometriä ja puuta hakattiin 94
miljoonaa kuutiometriä. 1950-lukuun verrattuna puuston vuotuinen kasvu on
lähes kaksinkertaistunut. Kasvun lisääntymiseen on vaikuttanut eniten soiden
ojitus sekä huonokasvuisten metsien uudistaminen. Kasvun lisääntyminen alkoi
näkyä 1970-luvulta eteenpäin. Vuodesta 1920 vuoteen 1970 metsissä oli puuta
noin 1 500 miljoonaa kuutiometriä. Sen jälkeen nettokasvu on jatkunut melko
lineaarisena nykyiseen 2 500 miljoonaan kuutiometriin. (Luke 2019 s. 17 & 21)
Puuston kasvun lisääntyminen on suurelta osin seurausta 1970-luvulla käyttöön
otetuista uusista metsänhoitotavoista. Tuolloin niistä käytettiin nimitystä
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tehometsätalous, nykyään puhutaan perinteisestä metsätaloudesta. Menetelmä
sisältää tavanomaiset harvennukset, hakkuut ja istutukset. Tätä ennen
harjoitettiin metsätaloutta, jossa metsästä poistettiin systemaattisesti
suurimmat puut ja pienemmät jätettiin kasvamaan. Metsän uudistaminen
tapahtui siten luontaisesti, mutta kasvullisesti menetelmä ei ollut tehokas. Se
muistuttaa suurelta osin nykyistä jatkuvaa metsänhoitoa. Luken taholta
korostetaan, että on epävarmaa, mitä tapahtuisi, jos Suomessa siirryttäisiin
suurilla aloilla jatkuvaan metsänhoitoon. Myöskään siitä ei ole täyttä selvyyttä,
kuinka paljon hiiltä sitoutuu maaperään ja kuinka paljon hiilidioksidia on
vapautunut aiemmin suomaiden ojituksen ja kuivaamisen yhteydessä. (Yle
15.10.2019)
Metsillä ja soilla on oma roolinsa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, mutta on
epäselvää, kuinka suuri se lopulta on. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet ovat
kasvaneet jyrkästi 1960-luvulta lähtien, jolloin CO2-pitoisuus ilmassa oli noin 310
ppm. Nyt yksikkö on noin 414 ppm, minkä katsotaan olevan noin 50 %
luonnollista tasoa korkeampi. Tämä on ongelma, koska saapuva säteily on
taajuudeltaan sellaista, että korkeammat CO2-tasot eivät vaikuta saapuvaan
auringonsäteilyyn. Lähtevän lämpösäteilyn taajuus sen sijaan on sellainen, että
suuret CO2-pitoisuudet pysäyttävät sen ilmakehässä, minkä seurauksena lämpö
jää ilmakehään ja saa aikaan ns. kasvihuoneilmiön. Hiiltä on periaatteessa
kaikkialla ja sen vapautuessa hiilidioksiditaso nousee. Sitoutunutta hiiltä on
yhteensä noin 1,05 miljoonaa gigatonnia (Gt) useissa eri muodoissa. Tästä
määrästä noin 0,1 % on ilmakehässä, noin 0,4 % maassa, 3,8 % meressä ja loput,
noin 95,7 %, ikiroudassa. Nämä eroavat toisistaan siten, että hiilen kierto
metsässä on ilman ulkopuolista vaikutusta 10–100 vuotta ja ikiroudassa 100
miljoonaa vuotta, jolloin ikiroutaan (esim. öljyyn sitoutunut) hiili pysyy sidottuna,
ellei sitä louhita. Metsä uudistuu automaattisesti mätänemisen jne. kautta.
(Thomssen ja Selander 2020)
Metsällä on kuitenkin huomattava vaikutus hiilitaseeseen, koska 1 kuutiometri
puuta sitoo suunnilleen tonnin hiilidioksidia, eli puuston nettokasvu, 2 500
miljoonaa kuutiometriä puuta, tarkoittaa sitä, että hiilidioksidia sitoutuu yhtä
monta miljoonaa tonnia. Lisäksi metsämaan hiilivaraston arvioidaan olevan noin
kaksinkertainen. Vuonna 2018 hiiltä sitoutui metsiin (maaperään +
kasvillisuuteen) noin 17 miljoonaa tonnia, mikä vastaa noin kolmannesta koko
maan hiilidioksidipäästöistä. On kuitenkin epätodennäköistä, että puuston kasvu
ja puiden kasvaessa tapahtuva hiilensidonta yltäisivät hiilidioksidipäästöjen
tasolle. Hiilensidonnan maksimoimiseksi tarvitaan kasvavia metsiä. Hiiltä sitoutuu
puustoon eniten puiden nopeimmassa kasvuvaiheessa eli 40–60-vuoden iässä ja
hiilivarasto on suurin runsaspuisissa metsissä. Ns. ilmastoviisaan metsätalouden
harjoittaminen edellyttää hiilensidonnan maksimointia maksimoimalla puuston
kasvu aina siemenestä hakkuuseen asti. Hiilensidontaa edistäviä tekijöitä ovat
oikealaisten siementen ja taimien käyttö, oikean puulajin valinta oikeaan
paikkaan, taimien kasvun tukeminen, sekapuustoisuuden ja lehtipuusekoituksen
suosiminen, harvennukset kasvun parantamiseksi ja kiertoajan sopeuttaminen
puuston kunnon mukaan. Monimuotoisuuden kannalta on tärkeää jättää eläviä
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säästöpuita, lahopuuta ja reunavyöhykkeitä. (Thomssen ja Selander 2020)
Paraisten kaupunki omistaa noin 800 hehtaaria metsää. Kaupungin metsät
voidaan jakaa kolmeen ryhmään: asemakaava-alueilla sijaitsevia puistometsiä on
noin 250 hehtaaria, asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevia ja kaupungin
metsäsuunnitelmaan sisältyviä metsiä on noin 450 hehtaaria ja lisäksi on noin
100 hehtaaria metsiä, jotka eivät sijaitse asemakaava-alueella eivätkä sisälly
kaupungin metsäsuunnitelmaan.
Puistometsät sijaitsevat pääosin asutuksen läheisyydessä ja niiden hoidossa ja
hakkuissa keskitytään alueiden virkistysarvoon asukkaille. Alueilla voi olla tai niillä
ei ole metsäsuunnitelmaa, mutta ensisijaisina toimenpiteinä tehdään
harvennuksia, joiden yhteydessä pyritään poistamaan myös risut ja muut
hakkuutähteet. Suhteellisen suuri osa puistometsistä on resurssipulan vuoksi
jäänyt huonosti tai täysin hoitamatta ja ne ovat harvennuksen tarpeessa. Tämän
tavoitteena on lisätä niiden houkuttelevuutta retkeilyalueina ja pitää viereiset
asuinalueet valoisina ja kutsuvina. Kaupunki on yhdessä metsänhoitoyhdistyksen
kanssa aloittanut puistometsien hoitamisen ja tulee jatkamaan sitä
systemaattisesti.
Toiseen ryhmään kuuluvat asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevat metsät,
joille on laadittu metsäsuunnitelma ja joilla harjoitetaan pääasiassa perinteistä
metsätaloutta. Rakennus- ja ympäristölautakunta vahvisti metsäsuunnitelmat
vuosiksi 2019–2028 kahdessa vaiheessa, ensin Paraisten kunta-alueelle
17.10.2018 §:ssä 141 ja 12.6.2019 §:ssä 97 Nauvon, Korppoon ja Houtskarin
kunta-alueille. Metsälain (1093/1996) 4 §:n mukaan metsäsuunnitelma
määritellään "metsänomistajan yhden tai useamman metsäkiinteistön metsien
puuvaroja ja tilaa, luontoarvoja sekä hoitoa ja käyttöä koskevaksi ajantasaiseksi
suunnitelmaksi". Se sisältää tietoa puustosta, metsänhoitotarpeesta,
puunmyyntimahdollisuuksista ja metsän tuottamista tuloista suunnitelman
voimassaoloaikana, kuten myös metsän kestävään käyttöön tarvittavien
metsänhoitotoimenpiteiden kustannuksista. Metsäsuunnitelma noudattaa
metsälain 1 §:n perimmäistä tavoitetta, joka on "edistää metsien taloudellisesti,
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat
kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus
säilytetään".
Metsäluonnon monimuotoisuus huomioidaan ja turvataan esimerkiksi
säilyttämällä erityisen tärkeät biotoopit ja elinympäristöt, kuten lehto- ja
ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kasvillisuus,
erirakenteinen puusto ja pensaskasvillisuus, vähäpuustoiset kitu- ja joutomaan
suot ja rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta jne.
Maanomistaja, metsän hakkaaja ja suunnittelija ovat velvollisia ilmoittamaan
tällaisista alueista ja ottamaan ne huomioon (metsälain 7 §, 7 a § ja 10 §).
Kaupungin metsäsuunnitelman mukaan puuvaranto kaupungin metsissä oli
137 418 kuutiometriä vuonna 2019. Ehdotettujen toimenpiteiden mukaan puuta
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hakattaisiin 38 000 kuutiometriä. Ehdotetuista hakkuista huolimatta kaupungin
metsissä olevan puuston määrän arvioidaan kasvavan suunnitelmakauden aikana
1 200 kuutiometrillä. Epävarmojen sääolosuhteiden, lumen puuttumisen ja sulan
maan takia hakkuita ei kuitenkaan ole voitu toteuttaa suunnitellussa laajuudessa.
Sekä harvennuksessa että päätehakkuissa kiinnitetään huomiota metsämaahan
kohdistuvien negatiivisten vaikutusten, kuten syvien ajourien, rajoittamiseen.
Tämän vuoksi on todennäköistä, että hakkuumäärät jäävät jatkossakin
suunnitellun tason alapuolelle. Metsätalouden tuloiksi on arvioitu
suunnitelmakauden aikana noin 60 000 euroa/vuosi. Lautakunta päätti kieltää
suunnitelmakaudeksi hakkuut lintujen pesimäaikana ja on antanut viranhaltijoille
tehtäväksi etsiä sopivaa aluetta jatkuvan metsähoidon kokeilemiseen
pidemmällä aikajänteellä. Metsänhoitotoimenpiteiden osalta on myös aloitettu
yhteistyö Paraisten luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Yhdistys on
kommentoinut suunnitelmia ja esittänyt toimenpide-ehdotuksia tietyille
metsäkuvioille, joissakin tapauksissa myös konkreettisesti maastossa.
Kolmas ryhmä ovat metsät, jotka eivät sijaitse asemakaava-alueella eivätkä
sisälly kaupungin metsäsuunnitelmaan. Tällaisia ovat muun muassa Långholmen,
Norrbyholm ja muutamat muut erityiset metsäpalstat, jotka on katsottu tärkeiksi
jättää metsäsuunnitelman ulkopuolelle ja jotka vaativat toisentyyppisiä
hoitotoimenpiteitä. Tavoitteena on, että kaupungilla on maanomistajana
mahdollisuus ohjata selkeästi, mitä toimenpiteitä alueilla tehdään, mahdollistaa
erityistoimenpiteet ja välttää erityisesti toimenpiteitä, jotka heikentävät alueiden
luontoarvoa tai rajoittavat asukkaiden mahdollisuutta käyttää ja hyödyntää näitä
alueita esimerkiksi virkistykseen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyiset metsänhoitomenetelmät ja
voimassa oleva metsäsuunnitelmalla vuosille 2019–2028 lisäävät Paraisten
kaupungin metsien vuotuista kasvua, hakkuupotentiaalia ja jäljellä olevaa
puumäärää. Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että yli 200:aa hehtaaria
kaupungin metsämaista katsotaan erityisalueiksi, jotka eivät suoraan kuulu
metsäsuunnitelman piiriin ja joille ei ole asetettu esimerkiksi hakkuita koskevia
tavoitteita.
Jos Paraisten kaupungin metsämaiden metsänhoitomenetelmiä ja hoitoa
muutettaisiin radikaalisti, pitkän aikavälin vaikutuksia ei tiedetä. Kestävin
vaihtoehto lienee siksi jatkaa metsänhoitoa nykyisen metsäsuunnitelman
mukaisesti painottaen toimia hiilisidonnan lisäämiseksi kaupungin metsissä.
Tämä on jo aloitettu ja voidaan saavuttaa harjoittamalla ilmastoviisaasta
metsätaloutta, jossa otetaan huomioon myös puunmyynnin taloudelliset
näkökohdat, luonnon monimuotoisuus ja hiilensidonta.
Oheismateriaali

Perustiedot Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin metsäsuunnitelmista
2019–2028 (Väståbolands skogsvårdsförening).
Kolets kretslopp och skogsvårdens inverkan, luento / Skogsbrukets vinterdagar
-talvipäivät 11.2.2020 (Pia-Maria Thomssen ja Annika Selander, Metsäkeskus).
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Luke Suomen Metsätilastot 2019, ISBN 978-952-326-856-2 (Verkkojulkaisu) Antti
Ihalainen, Elina Mäki-Simola, Aarre Peltola, Tiina Sauvula-Seppälä, Jukka
Torvelainen, Esa Uotila, Eeva Vaahtera ja Esa Ylitalo
https://stat.luke.fi/sites/default/files/suomen_metsatilastot_2019_verkko2.pdf
Tehometsätalous loi Suomeen jättimäisen uuden hiilivaraston – lähes
kaksinkertaisti Suomen puuvarat 50 vuodessa. 15.10.2019.
https://yle.fi/uutiset/3-11020565
Metsälaki 12.12.1996/1093
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Helena Särkijärvi, kaupungingeodeetti,
ympäristönsuojelupäällikkö
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 73
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Keskustelun kuluessa Sanna Autio ehdotti Mikael Holmbergin, Helena Särkijärven
ja Widar Nybergin kannattamana toimenpidealoitetta siitä, että mahdollisuutta
kaupungin taajamametsien virkistyskäytön ja ekologiset arvot turvaavien
hoitoperiaatteiden ja -suunnitelman laatimiseksi vuoden 2021 aikana selvitetään.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Sanna Aution toimenpidealoite hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksianto

Helena Särkijärvi, kaupungingeodeetti, ympäristönsuojelupäällikkö
__________________
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Lotta Laaksosen ym. aloite vuodeosaston sisäilmaongelmista
698/01.04.01/2018
Kaupunginvaltuusto 02.10.2018 § 101
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Paraisten vuodeosaston henkilökunta kärsii remontista huolimatta edelleen
sisäilmaongelmista, jotka tulisi kiireellisesti tutkituttaa ja korjata. Jotkut potilaat
ja työntekijät saavat edelleen voimakkaita homealtistusoireita. Tilanne pitää
korjata kiireellisenä."
__________________

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 155
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Vuodeosaston potilashuoneiden korjauksen jälkeen on seurantaa suoritettu ja
olosuhteet ovat olleet hyväksyttäviä.
Kotisairaalan osuus on tutkittu vuodeosaston valmistumisen jälkeen.
Tutkimusraportteja on päivätty helmi- ja lokakuulle 2019 ja laaditusta
toimenpidesuunnitelmasta on informoitu henkilökuntaa. Kohdistettuja ja
paikallisia puutteita on löydetty ja ne on korjattu. Yhden huoneen lattia on
uudistettu kokonaisuutena, kuivattu kosteudesta ja tarkistettu tutkijayhtiön
toimesta. Jälkiseuranta on tehty ja on edelleen tarkennettu tutkimuksia
merkkiainekokein ja havaittu ilmavuotoja kotisairaalan osalla.
Ilmavuotojen tiivistämisen osalta laadittiin korjaustyöohje sisältäen materiaalit,
työtavat ja -olosuhteet.
Huonetiloissa mitatut lämpötilat ja suhteellisen kosteuden arvot on mitattu ja
ovat sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaisia.
Hiilidioksidipitoisuus on selvästi alle tyydyttävän sisäilmatason rajan.
Lääkärivastaanoton alueella mitattiin myös ilmavuotoja rakenteissa.
Tiivistyskorjaukset aloitettiin lääkärinvastaanoton osalta, jolloin haitat
toiminnalle saadaan minimoitua. Töiden valmistuttua laatua on kontrolloitu
tutkijatahon osalta, jolloin saadaan luotettava ja tarkoituksenmukainen laatutaso
ja havaitut poikkeamat kontrolloidaan. Koronapandemia aiheutti katkoksen
suunniteltujen toimenpiteiden toteutukseen ja se jatkuu osittain vieläkin.
Koronapandemian ja toiminnan mahdollisuuksien mukaisesti tiivistyskorjauksia
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jatketaan vielä kotisairaanhoidon osuudella ja samalla tarkistetaan ilmanvaihdon
säädöt, jolloin saadaan sisäilmakokonaisuus kontrolloitua. Seurannan ja
henkilöstön haastattelujen avulla tilannetta seurataan edelleen.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Lotta Laaksonen
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 74
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lotta Laaksonen
__________________
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Lotta Laaksosen ym. aloite suomenkielisen yläkoulun väistötilojen hankkimista varten
141/10.03.02/2019
Kaupunginvaltuusto 12.02.2019 § 12
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Viitaten 13.11. tekemääni valtuustoaloitteeseen (kvalt 13.11.2018 § 128)
Paraisten seudun yläkoulussa työskentelee 28 opettajaa, joista 20 on saanut
sisäilmaoireita. Koulussa on 225 oppilasta, joiden terveys on välittömässä
vaarassa.
Kirje lapsen vanhemmalta (nimi ei julkisuuteen, mutta yhteystiedot saatavissa
aloitteen käsittelyä varten)

Lapseni oireilu koulun sisäilmalle on alkanut hänen aloitettuaan
Paraistenseudun yläkoulussa syksyllä 2017 ja se muuttuu pahemmaksi
koko ajan. Aluksi oireilua on lähinnä lukion tiloissa pidettävissä
luokissa, nyt koko yläkoulun tiloissa.

Aluksi oireilu oli lievää tukkoisuutta ja satunnaista päänsärkyä - tällä
hetkellä päänsärky on niin voimakasta, että aiheuttaa pahoinvointia,
ja lapsi joutuu useasti viikossa käymään terveydenhoitajalla.

Lapseni koulunkäynti kärsii, koska ei pysty päänsäryltään
keskittymään opetukseen ja vointi on muutenkin koulupäivinä
voimaton ja huono.

Lapseni voi selkeästi paremmin viikonloppuisin ja loma-aikoina, on
taas oma iloinen ja energinen itsensä.

Lapseni motivaatio koulunkäyntiin on erittäin hyvä ja hän viihtyy siellä
muuten - perheemme molemmat lapset ovat omasta aloitteestaan
vaihtamassa Paraisilta muualle jatko-opiskelemaan koulujen huonon
kunnon takia, kuten monet heidän ystävänsäkin.

Oireilua on monilla lasten ystäväpiirissä - oireet vaihtelevat jatkuvasta
sairastelusta päänsärkyyn, hengitystieoireisiin sekä nivelkipuihin.
Koulujen huono kunto on yksi suuri syy lapsiperheiden muuttoon Paraisilta ja
siihen, ettei uusia lapsiperheitä tule Paraisille. Meidän täytyy reagoida
tilanteeseen välittömästi. Tilanne on nostettu esiin. Korvausvastuu vahingoista
sekä vastuu lastemme terveydestä on nyt kaupungilla.
Esitys:






Koulussa 20.12. tehdyn kyselyn tulokset tulee julkistaa. Lastemme
terveyteen liittyvien asioiden tulee olla julkisia.
Puntin soveltuvuus liikuntatilaksi tulee selvittää, sillä useat lapset ovat
oireilleet myös Puntissa.
Työskentely tiloissa, joissa lapset saavat oireita, on lopetettava.
Tarvittavat väistötilat on järjestettävä.
Aloite tulee käsitellä kiireellisenä, sillä koulussa on oppilaita, joilla on
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jatkuvia terveysongelmia tilanteen vuoksi."
__________________
Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 156
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Paraistenseudun koulu on ollut kokonaisvaltaisesti vuodesta 2009
tutkimustoiminnan alaisena. Näytteiden määrä ja toistuvuus on ollut korkealla
tasolla. Kokonaisuudesta on saatu luotettavaa tietoa ja mahdollisiin
henkilökunnan ja oppilaiden sisäilmaan reagointiin on saatu vastauksia.
Vuonna 2019 koottiin kaikki tehdyt tutkimukset ja laadittiin riskiarvio tilanteesta.
Voidaan todeta rakennuksessa olevan haittoja, mutta mikrobi- tai
kosteusvaurioita ei kokonaisvaltaisesti esiinny.
Kaupunginhallituksen asettaman kiinteistöryhmän ehdotuksen mukaisesti koulu
puretaan ja rakennetaan uudet tilat. Keskeisenä perusteena on valinta olla
kapseloimatta rakenteita, joissa on käytetty orgaanisia materiaaleja.
Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat hyväksyneet päätöksillään
hankesuunnitelman uuden koulukeskuksen rakentamiseksi ja valmistuminen on
aikataulutettu 6/2023.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Lotta Laaksonen
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 75
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lotta Laaksonen
__________________
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Lotta Laaksosen ym. aloite suolistosyöpien seulontojen aloittamisesta yli 60-vuotiaille
872/05.13.09/2019
Kaupunginvaltuusto 12.11.2019 § 100
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Suolistosyövän seulonnalla voidaan säästää ihmishenkiä. On vahva tieteellinen
näyttö, että suolistosyöpää kannattaa seuloa kahden vuoden välein kaikilta
60-74-vuotiailta. Suolistosyöpään sairastuu vuosittain 3 400 ja kuolee 1 400
ihmistä. Suolistosyöpä löydetään usein vaiheessa, jossa se on jo levinnyt eikä
sairautta voida parantaa.
Se on raskasta myös hoitokustannusten kannalta. Suolistosyövän hoito on yksi
kalleimmista syöpähoidoista, ja suurin osa hoidon kustannuksista tulee levinneen
syövän hoitamisesta. Suolistosyövän seulonta maksaa 12,40 euroa seulontaan
kutsuttavaa kohti. Pitkälle edenneen suolistosyövän hoito voi maksaa jopa
100 000 euroa.
Olisi merkittävä parannus sekä inhimillisesti että taloudellisesti, jos syöpä
löydettäisiin aiemmin. Seulonnalla syöpä voidaan todeta jo vaiheessa, jossa se ei
vielä oireile. Lisaksi seulonnalla voidaan löytää suolistosyövän esiasteita. Kun
esiasteet poistetaan, estetään syövän synty. Suolistosyövän seulonnalla
vähennetään näin sekä syöpätapauksia että syöpäkuolemia.
Suomessa ei ole vielä käynnissä valtakunnallista suolistosyövän
seulontaohjelmaa, vaikka se onkin suunnitteilla. EU on jo vuonna 2003
suosittanut seulontaohjelman käynnistämistä.
Vuonna 2019 yhdeksän kuntaa on aloittanut suolistosyövän seulonnan: Tampere,
Oulu, Jyväskylä, Ylitornio, Paimio, Sauvo, Säkylä, Muurame ja Orivesi.
Seulonta on kustannusvaikuttava ja tehokas tapa parantaa asukkaiden terveyttä,
vähentää inhimillistä kärsimystä ja säästää erikoissairaanhoidon kustannuksissa.
Tekstin asiantuntijalainaukset:
Ville Viitanen
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Aloite:
Esitämme, että Parainen aloittaa suolistosyöpäseulonnat 60 vuotta täyttäneille
kahden vuoden välein."
__________________

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 157
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Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Lotta Laaksonen ym. on jättänyt aloitteen suolistosyöpien seulontojen
aloittamisesta yli 60-vuotiaille paraislaisille.
Suolistosyöpä on sekä miehillä että naisilla yksi yleisimmistä syövistä Suomessa ja
se aiheuttaa inhimillistä kärsimystä sairastuneille. Kuten aloitteesta käy ilmi,
suolistosyöpä on myös yksi kalleimmista syöpätyypeistä hoitaa. Suolistosyövän
hoitaminen on kallista, koska suuri osa tapauksista havaitaan niin myöhään, että
syöpä on ehtinyt edetä vaikeampaan, pitkiä hoitoja vaativaan vaiheeseen tai ei
enää ole parannettavissa.
Suolistosyövän seulonnalla syöpä voidaan havaita ajoissa ja syöpäkuolleisuutta ja
hoitokustannuksia vähentää. Seulonnassa havaittujen suolistosyöpien viiden
vuoden aikana kertyvät erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 17 000
euroa, lähes neljänneksen pienemmät kuin syövillä, jotka on havaittu seulonnan
ulkopuolella (Suomen Syöpärekisteri, Mäklin 2015).
Hallitusohjelmaan on kirjattu suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen,
joka on julkisen talouden suunnitelmassa 2020–2023 aikataulutettu vuoden 2022
alusta. Vuonna 2019 suolistosyövän seulonta aloitettiin yhdeksässä kunnassa ja
vuonna 2020 tähän mennessä kahdessa kunnassa. Seulonta on toiminut hyvin,
seulontaan kutsutut ovat osallistuneet seulontaan ahkerasti ja jatkotutkimusten
järjestäminen on sujunut suunnitellusti.
Suomen Syöpärekisterin suolistosyövän seulontaa koskevien tietojen mukaan
kahden ensimmäisen vuoden aikana seulotaan 60–66-vuotiaat asukkaat ja
asteittain seulonta laajennetaan koskemaan kaikkia 60–74-vuotiaita. Seulonta
tehdään kahden vuoden välein.
Suomen Syöpärekisterin mukaan suolistosyövän seulonnan käyttöönoton
kustannukset Paraisilla olisivat arviolta seuraavat (Paraisten esimerkki vuosina
2020 ja 2021 Tilastokeskuksen väestöennusteen tietojen perusteella):
Kustannukset vuonna 2020:
- Seulontaan kutsutaan neljä ikäluokkaa: 60-, 62-, 64- ja 66-vuotiaat eli yhteensä
noin 880 henkilöä. Yksittäiset kustannukset seulottavaa kohden ovat
12,40 euroa, eli kustannukset olisivat yhteensä 10 900 euroa.
- Noin 75 % seulontaan kutsutuista osallistuu seulontaan. Noin 4 % ohjataan
jatkotutkimuksiin (kolonoskopia). Yksittäiskustannus on noin 400 euroa, joten
kustannukset olisivat yhteensä 10 600 euroa.
Kustannukset vuonna 2021:
- Seulontaan kutsutaan viisi ikäluokkaa: 60-, 62-, 64-, 66- ja 68-vuotiaat eli
yhteensä 1 080 henkilöä. Yksittäiset kustannukset seulottavaa kohden ovat
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12,40 euroa, eli kustannukset olisivat yhteensä noin 13 400 euroa.
- Noin 75 % seulontaan kutsutuista osallistuu seulontaan. Noin 4 % ohjataan
jatkotutkimuksiin (kolonoskopia). Yksittäiskustannus on noin 400 euroa, eli
kustannukset olisivat yhteensä noin 13 000 euroa.
Suolistosyövän seulonta parantaa syöpään sairastuneiden elämänlaatua ja on
pitkällä aikavälillä kustannustehokasta. Kansallinen seulontaohjelma on tulossa
vuonna 2022, jonka jälkeen valtio alkaa kattaa seulonnasta aiheutuvia
kustannuksia. Kuntien suositellaan aloittavan suolistosyövän seulonta jo ennen
tätä.
Apulaisylilääkäri Kenneth Wilsonin mukaan suolistosyövän seulonta voitaisiin
Paraisilla hyvin aloittaa vuodesta 2021 lähtien Syöpärekisterin esittämän
ohjelman mukaisesti. Vuoden 2021 talousarvioehdotukseen tulee siten varata
varat tarkoitusta varten.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa asian aloitteena
loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lotta Laaksonen lopullisen käsittelyn jälkeen
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 76
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lotta Laaksonen
__________________
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Lotta Laaksosen ym. aloite Kunnantuvan sisäilmaongelmien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
täysimittaisena
142/10.03.02/2019
Kaupunginvaltuusto 12.02.2019 § 13
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Kunnantuvan vakiokäyttäjät ovat olleet: I samma båt -hanke, Taidekoulu Pictura
ja lasten teatterikoulu ÅUF - yhteensä yli 100 lasta viikoittain ja n. 10 aikuista
päivittäin, sekä gallerian valvojat.
Aloite pohjaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n viiteen sisäilmatutkimukseen, sekä
työntekijöiden kuulemiseen.
Lyhyt tapahtumakulku kronologisesti:

Vahanen Rakennusfysiikka Oy on tehnyt 5 sisäilmatutkimusta kahden
vuoden aikana.

3.4.2017: “Suosittelemme tiloissa oireilevien siirtämistä pois
rakennuksesta korjaustöiden ajaksi.”

Kaupungin tiedotus vuokralaisille - ei tiedotusta.

Työntekijöillä on oireilua sisäilmasta.

9/2017 tiloissa tehdään HySpray-käsittely, joka on todennäköisesti
vaarallinen ihmiselle, ei kerrottu käyttäjille käyttökiellosta.

Työntekijä on tilassa käsittelyn ajan, lapset altistuivat myös kemikaalille.

31.10.2017 raportin mukaan: “Havaintojen, käyttäjien oireilun ja yläkerran
tilojen suuren käyttökuorman takia suosittelemme, että toiminta tiloissa
siirretään muualle ja tila suljetaan käyttäjiltä nopealla aikataululla.”

Kaupungin tiedotus vuokralaisille - “Det har inte kommit ännu någonting
livsfarligt. Genom golvet kan komma litet luft. Lokala skador och fuktighet
kan synas men inte så mycket att hela byggnaden borde stängas.”

Toiminta tiloissa jatkuu ennallaan.

Harrastuksissa käyvillä lapsilla alkaa ilmetä oireita.

Työntekijä lähettää sähköpostikyselyn kaupungille, johon ei vastata.

4.6.2018 Vahanen: “Suosittelemme, että toiminta rakennuksessa
lopetetaan ja käyttöä toimitilana/näyttelytilana jatketaan vasta
remonttien ja asianmukaisen homeettomaksi siivoamisen valmistuttua.”

Toiminta tiloissa jatkuu ennallaan. Osa (ei kaikki) toimijoista saa
vuokranalennuksen remontin vuoksi.

17.8.2018 raportissa toistetaan vaatimus rakennuksen tyhjentämisestä.

Remonttien yhteydessä on myös purettu asbestia, josta ei ole ilmoitettu
vuokralaisille.

11/2018 vuokralaiset saavat nähdä raportit.

12/2018 vuokralaiset tekevät joukkokantelun.
Työntekijöille on aiheutunut merkittäviä terveydellisiä ongelmia johtuen yli 6 kk
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kestäneestä hälyttävän korkeasta sädesienipitoisuudesta. On huomioitavaa, että
kuvataidekoululle on aiheutunut erittäin mittavat vahingot ja vaurioituneet
tavarat on listattu tarkkaan. Listassa on kuvataidekoulun materiaaleja, työkaluja,
huonekaluja. Sen lisäksi koulun työrytmi on keskeytynyt, taidekoulun vetäjät ovat
sairastuneet sisäilman vuoksi ja uusia pysyviä toimitiloja ei ole löytynyt.
Työntekijöille aiheutunutta terveyshaittaa ei saa vähätellä, sillä kysymys on
elinikäisistä ongelmista. Osa vaurioista olisi voitu estää varhaisella puuttumisella.
Kaupungin tulee tällaisessa tilanteessa kantaa täysi vastuu tapahtuneesta.
Esitys:

Meidän tulee korvata Picturan menettämät materiaalit ja huonekalut
täysimääräisenä, sillä tilanne on ollut tiedossa kauan ja siihen ei ole
reagoitu ajoissa. Heidän tappionsa ovat aiheutuneet kaupungin
virkamiesten huolimattomuudesta.

Lasten vanhemmille tulee järjestää tiedotustilaisuus.

Myös gallerian valvojat, jotka ovat olleet kaupungin työntekijöitä, pitää
ulottaa korvausten piiriin, vaikka he eivät asemansa johdosta olleet
mukana joukkokantelun teossa.

Tämä aloite tulee saattaa tekniselle jaostolle kokoukseen, missä
käsitellään Picturan korvausvaatimusta."
__________________
Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 158
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Tutkimuksia ja korjauksia on tehty pitkällä aikavälillä osissa ja suojaamalla
rakenteilla muut tilat.
Todennetut tosiasiat on huomioitu korvauspäätöksiä tehtäessä ja kaupunki on
korvannut esineiden ja materiaalien puhdistamista esitettyjen vaateiden
mukaisesti.
Lisäksi on esitetty suuri määrä esineitä ja materiaaleja korvattaviksi
jälleenhankinta-arvostaan. On arvioitu esitetyille kohteille kokonaisuutena käypä
arvo ja lisäksi on korvattu vuokria ja yksilöityjä muita kuluja kaupunginhallituksen
päätöksen mukaisesti.
Taidekoulu Pictura on hyväksynyt kaupunginhallituksen päätöksen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Lopullisen päätöksen jälkeen: Lotta Laaksonen
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 77
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lotta Laaksonen
__________________
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Lotta Laaksosen ym. aloite Saariston rengastien pyörätien suunnittelun jatkamisesta
Kaupunginvaltuusto 13.12.2018 § 143
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Saariston rengastiet ovat hienoimpia kesäpyöräilyreittejämme ja voisivat olla
kansainvälisesti merkittävä pyöräturistikohde. Nykykunnossa ne ovat kuitenkin
hengenvaarallisia. Kun Iossiliikenne tulee toista kaistaa jatkuvana jonona ja
vastaantulevalla kaistalla ajaa iso rekka niin pyöräilijälle ei jää enää tilaa olla
tiellä. Pientareet ovat pahimmillaan vain 5 cm leveät. Vaihtoehtona joissain
kohdin oleva huonokuntoinen hiekkapolku ei ole ajokelpoinen maantiepyörille ja
muillakin pyörillä hyvin raskas. Saariston rengastie pitää saada kuntoon, ennen
kuin pahempia onnettomuuksia sattuu!
Saaristen rengastien pyörätien suunnittelua tulee jatkaa Nauvon kirkonkylästä
eteenpäin Korppoon keskustaan saakka."
__________________

Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 181
Valmistelija
Esittelijä

Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Saaristotien rengastien kartoittamiseen pyöräilijöiden näkökulmasta on viime
vuosina panostettu paljon, koska kyseessä on suosittu pyöräilyreitti, jonka
pyöräilijämäärät ovat viime vuosina olleet nousussa. Pyöräilymatkailu on
lisääntynyt sekä isolla että pienellä rengastiellä ja pyöräilijöiden määrän
oletetaan kasvavan edelleen. Viimeisin tehtyjen selvitysten sarjassa on vuoden
2019 lopussa tehty ”Saariston pienen rengastien pyöräilyn ja jalankulun
kehittämissuunnitelma”. Suunnitelma tehtiin ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen
liiton, Naantalin kaupungin, Turun kaupungin ja Paraisten kaupungin välisenä
yhteistyönä. Tämän raportin laatimisen yhteydessä käyttäjillä on ollut
mahdollisuus esittää mielipiteitä ja palautetta, joita on tarkasteltu ja otettu
huomioon suunnitelmassa.
Saariston rengastien kehittäminen yhdessä eri sidosryhmien ja viranomaisten
kanssa on pitkäjänteistä työtä, jossa ELY-keskuksella tienpitäjänä on tärkeä ja
ratkaiseva rooli. Syksyllä 2020 käynnistyy suunnittelutyö, jossa laaditaan
suunnitelma muun muassa siitä, miten Saariston rengastien reitti kannattaa
merkitä opastein niin, että se on käyttäjien kannalta selkeämpi. Opasteiden
uusimistyö toteutetaan MAL-rahoituksen puitteissa tämän suunnitelman
pohjalta. Tämän lisäksi käynnissä on Arc Gate -niminen hanke, jossa
suunnitellaan vuorovaikutteisten infotaulujen sijoittamista eri puolille saaristoa
ja aurinkoenergialla toimivan sähköpyörien latausaseman rakentamista Nauvon
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vierasvenesatamaan. Nämä hankkeet ja toimenpiteet eivät paranna Saaristotien
liikenneturvallisuutta välittömästi, mutta välillisesti parempi opastus ja
tiedottaminen lisäävät turvallisuutta.
Saariston rengastien turvallisuutta välittömästi parantava toimenpide on ollut
pyöräpolun asfaltointi Ersbyn ja Lillmälön kylätien välillä vuosina 2016–2019.
Jäljellä oleva osuus Lillmälön kylätieltä lauttapaikalle on tarkoitus asfaltoida
lähivuosina, mahdollisesti jo vuonna 2021. Abborhåletin ja Rödhällssundetin
siltojen uusimisen yhteydessä silloille saatiin erilliset kevyen liikenteen väylät.
Tänä vuonna uusittiin myös Paraisten keskustan ja Kaarinan välisen kevyen
liikenteen väylän päällyste. Paraisten kaupunki tilaajana laati vuosina 2010–2011
yhdessä ELY-keskuksen kanssa tiesuunnitelman Prostvikin lauttapaikan ja Nauvon
keskustan väliselle erilliselle kevyen liikenteen väylälle. Suunnittelu rahoitettiin
suurelta osin EU-rahoituksella. Kyseistä tiesuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty
rahoituspäätöksen puuttuessa. Väylän kustannusarvio oli noin 2 miljoonaa euroa.
Kun Prostvikin ja Nauvon keskustan välinen kevyen liikenteen väylä on
toteutettu, luonteva jatko Rengastien kevyen liikenteen väylälle on Nauvon
keskustan ja Korppoon välinen osuus. Rengastien käyttöä tukevia ja turvallisuutta
lisääviä toimenpiteitä on tehty myös rengastien Naantalissa kulkevilla osuuksilla.
Saaristotien kevyen liikenteen väylän kehittämisen lisäksi kaupunki tekee
vuosittain toimenpiteitä pyöräilyliikenteen parantamiseksi keskusta-alueilla, mikä
on tärkeä osa työmatkapyöräilyn edistämistä ja pyöräilymatkailun tukemista.
Oheismateriaali

Saariston pienen rengastien pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelma

Ehdotus

Edellä oleva selvitys annetaan vastauksena Laaksosen aloitteeseen, joka täten
todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Lotta Laaksonen, kaavoituspäällikkö H.S.-L.,
elinkeinopäällikkö T.E., tekninen päällikkö J.N., yhdyskuntainsinööri M.J.

__________________
Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 78
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lotta Laaksonen, kaavoituspäällikkö H.S.-L., elinkeinopäällikkö T.E., tekninen
päällikkö J.N., yhdyskuntainsinööri M.J.
__________________
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Harri Lehtisen ym. aloite hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi Saaristotiellä
884/08.00.00.03/2018
Kaupunginvaltuusto 13.12.2018 § 142
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"1. Paraisten kaupungin pitää toimia aktiivisesti yhdessä ELY-keskuksen kanssa ja
vauhdittaa riista-aidan rakentamista Saaristotielle välille Kuusisto-Paraisten
keskusta. Saaristotien turvallisuutta on hankkeella parannettava. Jos
ELY-keskuksen kautta rahoitusta ei saada välille Kalkkitien liikenneympyrä Norrbyn Rantatien risteys (Reimarin risteys), on kaupungin pikaisesti
suunniteltava liikenneturvallisuutta tehostavia keinoja tälle onnettomuusherkälle
alueelle.
2. ELY-keskuksen suunnitelma kattaa välin Kaarina - Norrbyn Rantatien risteys.
Koska riistakantaa ei voi keskusta-alueella turvallisuussyistä metsästämällä
juurikaan rajoittaa, pitää kaupungin laatia yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa
suunnitelma, miten tehdään turvalliseksi alue välillä keskustan liikenneympyrä
(rondelli) - Ersby.
3. Pikaisesti ELY-keskuksen kanssa käynnistettävä suunnittelu
hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi myös välille Ersby - Lillmälön
lauttaranta sekä Nauvon Lillandetissa (väli Prostvik - Vikom on erittäin
onnettomuusherkkää aluetta.)
Syksy on peura-, kauris- ja hirvikolareiden sesonkiaikaa. Saaristotiellä niitä
tapahtuu erityisen paljon. Turunmaa on vahvan hirvieläinkannan aluetta.
Hirvieläinten luontainen vaeltaminen kesä- ja talvilaidunalueiden välillä,
rannikolta sisämaahan ja takaisin, aiheuttaa niiden liikkumista Saaristotien yli.
Valkohäntä- ja metsäkauriskanta on Paraisten alueella suotuisien
elinolosuhteiden myötä merkittävä liikenneturvallisuusongelma. Varsinkin
kiima-aikana erityisesti urokset liikkuvat suuriakin matkoja etsiessään naaraita.
Erityisen vaarallista aikaa on hämärä ja sitähän näin loppusyksystä riittää.
Teillä, joilla liikkuu paljon autoja, luonnollisesti tapahtuu myös enemmän
hirvieläinonnettomuuksia.
Saaristotie on vilkkaasti liikennöity: sillä liikkuu keskimäärin 10 000 autoa/vrk ja
kesäaikaan jopa 15 000 autoa/vrk. Luku asettuu oikeisiin mittasuhteisiin, kun
verrataan sitä esim. vt 8 liikennemäärään välillä Tku-Nousiainen, joka on 15
000-16 000 autoa/vrk. Paikallisen vakuutusyhtiön (Lokalförsäkring) mukaan
onnettomuudet maksavat keskimäärin 1 800 € kpl.
Erityisesti riski törmätä hirveen tai muuhun hirvieläimeen on suuri niillä alueilla,
joissa ei ole hirviaitaa ja Saaristotieltä se puuttuu kokonaan. Tässä
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riistanhoitoyhdistyksien kirjaamista (Riistakeskuksen ylläpitämä järjestelmä,
jonka nimi on Omariista) SRV-tapahtumista (suurriista virka-apu) kirjattu kartta
Saaristotiellä Paraisten kunta-alueella 2018 tapahtuneista
hirvieläinonnettomuuksista:
(Kuvat liitteessä.)
Tienpitäjän mahdollisuudet hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi ovat
tiedottamisen lisäksi kuljettajien varottaminen, ajokäyttäytymiseen
vaikuttaminen sekä riista-aitojen rakentaminen. Lisäksi merkittävä rooli
hirvieläinonnettomuuksien vähentämisessä on Suomen riistakeskuksen
koordinoimalla hirvieläinkannan säätelyllä, jota käytännössä toteuttavat
metsästäjät alueellisesti asetettujen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden
mukaisesti. Keskusta-alueella tehokas metsästäminen ei ole mahdollista, koska
ampua ei voi (eikä saa) kuin vähintään 150 m etäisyydellä asutuksesta Lisäksi
peurat levittäytyvät tehokkaasti ja vaikka keskusta-alueen eläimiä pystytään
vähentämään metsästämällä tilapäisesti, uusia tulee nopeasti tilalle näille
alueille, joissa ruokaa on tarjolla runsaasti ja vihollisia on vähän.
Onnettomuudet ovat Saaristotiellä lisääntyneet viime vuosina voimakkaasti
(tilanne 11/2018):
(Tilasto liitteessä.)
Paraisten riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Olle Lerche otti minuun
yhteyttä, toimitti ylläolevat tiedot ja kertoi, että rhy on kuluvan vuoden aikana
ollut yhteydessä ELY:yn ja selvittänyt, mitä tilanteessa on tällä hetkellä
tehtävissä. Yhdessä ELY-keskuksen kanssa on tehty toimenpidesuunnitelma, jossa
mm.








Saaristotien varteen vedetty keltaista nauhaa.
tekeillä on varoitus-/ilmoitustaulu Saaristotien varteen muutamiin
paikkoihin, jossa informoidaan onnettomuuksista. määrästä ja
vaara-alueista. (Tämä on valitettavasti tällä hetkellä jumissa,
liikennelainsäädännön mukaan tienviereen ei saa laittaa muuta kuin
liikennemerkkejä, ELY-keskus on tilanteessa voimaton.)
tienvarsia on raivattu
jahtia tehostettu
onnettomuuspaikat kartoitettu (kts oheiset kartat ja tilastot)
riista-aita auttaisi tilannetta

Karkea hinta riista-aidan rakentamiselle välille Kuusisto - Kalkkitien kiertoliittymä
270 000 €. Kalkkitien kiertoliittymä - 250 m ennen Supermarketti Reimaria 60
000 €. Kaikkineen riista-aitaa n. 18 000 m. Portteja 5 kpl. Nieluja 36 (sis. kvl. akk.
ja liittymät). (Matti Vuolamo, Destia Oy, Infrasuunnittelu)
Jaakko Klang, liikenneturvallisuusinsinööri ELY-keskuksesta on suullisesti
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ilmoittanut, että asiaa kannattaa ajaa ELY-keskuksen suuntaan. rahaa saattaisi
löytyä aidan rakentamiseen. Klang 26.11.2018: “...kyllä kunnan virkamiesten ja
päättäjien aktiivisuudella voidaan hankkeiden toteutumista nopeuttaa varsinkin,
kun kyseessä on investointi tien turvallisuuden parantamiseen.”
Liite

27 Aloitteen kuvat, kuvatekstit ja tilasto
__________________

Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 182
Valmistelija
Esittelijä

Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Saaristotien peura- ja kauriseläinonnettomuuksiin liittyvät ongelmat on pantu
merkille ja huomioitu parhaillaan valmisteilla olevassa Turunmaan
liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Onnettomuuksien määrä on suuri koko
Saaristotiellä, eivätkä onnettomuudet ole kytköksissä tiettyihin tieosuuksiin, vaan
niitä esiintyy yleisesti. Tarkempia tietoja Saaristotien hirvieläinonnettomuuksista
löytyy linkin https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/hirvielain kautta.
Saaristotien tienpitäjä eli ELY-keskus on yhtenä toimenpiteenä pystyttänyt
liikennemerkit, jotka varoittavat tienkäyttäjiä tiellä olevista eläimistä.
Varoitusmerkkien lisäksi yksittäisillä Saaristotien osuuksilla on keltaisia
pelottelunauhoja. Kaupunki tukee aktiivisesti tienpitäjän toimenpiteitä
Saaristotien liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi, mutta
liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden suunnittelu ja kustantaminen
on ensisijaisesti tienpitäjän tehtävänä ja vastuulla.
ELY-keskuksen tietojen mukaan riista-aidan suunnittelu Kaarinan ja Paraisten
keskustan väliselle osuudelle on alkuvaiheessa. Suunnitelmien valmistuttua ja
ennen hankkeen toteuttamista tiesuunnitelma tulee hyväksyä ja hankkeelle
myöntää investointivarat. ELY-keskukselle suunnitelmat laativan konsultin
mukaan kustannusarvio kyseiselle osuudelle on noin 300 000 euroa. Hankkeen
toteuttamiselle ei ole tällä hetkellä vahvistettua aikataulua.
Vaikka Paraisten keskustan ja Kaarinan välinen osuus on Saaristotien vilkkaimmin
liikennöity osuus ajoneuvojen määrän ollessa noin 11 000 vuorokaudessa,
liikenneonnettomuuksien vähentämiseen tähtääville toimenpiteille on tarvetta
myös Paraisten keskustan jälkeisellä osuudella. Tällä hetkellä tälle osuudelle ei
ole suunnitteilla riista-aitaa, mutta Paraisten kaupunki korostaa sellaisen
tärkeyttä ja merkitystä yhteydenpidossaan ELY-keskuksen kanssa.

Ehdotus

Edellä oleva selvitys annetaan vastauksena Lehtisen aloitteeseen, joka täten
todetaan loppuun käsitellyksi.
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Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Harri Lehtinen, tekninen päällikkö J.N.,
yhdyskuntainsinööri M.J., ylläpitoinsinööri S.I.
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 79
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Keskustelun kuluessa Harri Lehtinen ehdotti seuraavaa toimenpidealoitetta:
"Tiesuunnitelma Saaristotielle valmistuu tämänhetkisten tietojen mukaan
keväällä 2021. Paraisten kaupungin on oltava aktiivisesti yhteydessä sekä
Varsinais-Suomen ELY-keskukseen että liikenne- ja viestintäministeriöön
suunnittelu- ja hyväksymisprosessin ajan. Hankkeen suunnittelua, rahoituksen
järjestymistä ja toteutumista on aktiivisesti edistettävä yhteistyössä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa."
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Harri Lehtisen toimenpidealoitteen yksimielisesti.

Tiedoksianto

Harri Lehtinen, tekninen päällikkö J.N., yhdyskuntainsinööri M.J., ylläpitoinsinööri
S.I.
__________________
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Lotta Laaksosen ym. aloite ekologisuuden kokonaisvaltaisesta huomioimisesta uudessa suunnittelussa
rakennusten ja viheralueiden osalta
513/00.01.03/2019
Kaupunginvaltuusto 11.06.2019 § 69
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Me haluamme kaupunkina olla ekologinen ja luova edelläkävijä, joten tarvitaan
myös ratkaisuja, jotka tukevat siihen.
- Tulevissa uusissa rakennuksissa tulee huomioida ekologisuus niin
rakennusmateriaaleissa kuin -ratkaisuissa. Arkkitehtuurisesti merkittävään,
edistykselliseen rakentamiseen tulee pyrkiä.
- Tulee käyttää mahdollisimman paikallisia materiaaleja ja kilpailutuksessa
huomioida paikallisuus erillisarvona.
- Viihtyvyyttä lisäten ja luontoarvoja korostaen kaupungin metsien retkeilyarvoa
pitää lisätä. Kaupungin tulee luopua kaikesta avohakkaamisesta ja siirtyä
jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen, jotta metsät myös pysyvät
retkeilykelpoisina. Päätös tukee myös hiilineutraaliuteen pyrkimistä.
- Rakentamisessa tulee huomioida mahdollisuus omaan energiantuotantoon
(esim. aurinkopaneelit katoille, aurinkokeräimet lämpimän veden tuotantoon).
- Kaupunkilaisten hyöty syötävien hedelmien keräämisestä – metsäpuutarhat
viheralueilla luovat myös upean kukkaloiston kevääseen.
Ehdotus: Kaupunkisuunnittelussa niin rakentamisen kuin vihersuunnittelun
alueella tulee ottaa tärkeänä osatekijänä huomioon ekologisuus ja
kaupunkiympäristön viihtyvyys viherrakentamisen myötä. Kaupunkialueelle
mahdollisimman paljon syötäviä hedelmiä tuottavia puita."
__________________

Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 183
Valmistelija
Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Paraisten kaupungin strategiassa kestävä kehitys on yksi pääteemoista, joka
näkyy vahvasti toimintasuunnitelmassa (v. 2018-2021) ja toimenpiteissä
erityisesti otsikon ”Aktiivista vapaa-aikaa vihreässä keskustassa” alla.
Käytännössä kestävää kehitystä edistetään kaupungissa kokonaisvaltaisesti aina
maankäytön suunnittelusta lähtien, jossa tavoitteena on järjestää alueiden
käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle
elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävää kehitystä. Ajankohtaisena esimerkkinä voidaan mainita
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Paraisten keskustan yleiskaavatyö, jossa käsitellään mm. asumista, liikennettä,
virkistyskäyttöä, reittejä ja kulttuuriympäristöä. Myös kaupungin
rakennusjärjestystä muutettiin hiljattain siten, että lupamenettelyä
joustavoitettiin aurinkokeräinjärjestelmien ja maalämmön toteuttamisen osalta
(kv 12.5.2020 § 18).
Viheralueiden suunnittelussa on ekologinen kestävyys otettu huomioon jo
pitkään. Lisäksi on viime vuosien aikana ruvettu tarkastelemaan aluesuunnittelua
laajemmasta ekososiaalisen systeemin näkökulmasta. Tästä perspektiivistä
nähtynä ihminen on osa luontoa ja luonto osa yhteiskuntaa – molemmat
vaikuttavat toisiinsa. Tätä kautta myös sosiaalisen (ja taloudellisen) kestävyyden
ja kytkeytyneisyyden tekijät pyritään huomioimaan ei erillisinä vaan kiinteinä
osina kaupunkiekologiaa. Viheralueet ja kaupungin omistamien kiinteistöjen
tontit, esimerkiksi päiväkotien ja koulujen pihat, katsotaan yhdeksi jatkumoksi.
Tästä esimerkkeinä mainittakoon Seikkailugolf (2017), Keskuspuiston
yleissuunnitelma (2019) sekä Keskuspuiston leikkipuiston suunnitelma (2019) ja
rakenteilla oleva hortensiapuisto (2020). Samoin hulevesien hallinnassa pyritään
yhä enemmän luonnonmukaisen, kasvillisuuteen pohjautuvan hallinnan
käyttöönottoon perinteisen putkituksen rinnalla. Tätä olemme pyrkineet
testaamaan mm. Ålöntien uuden liittymän istutuksissa. Olemme kompostoineet
viheralueilta syntyvät ”jätteet” jo vähintään viiden vuoden ajan ja käyttäneet
tämän paikallisesti syntyvän elinvoimaisen mullan takaisin puistoissa. Yhä
enemmän siirrytään elinkaariajatteluun myös muiden materiaalien kohdalla.
Vuonna 2018 Viherympäristöliitto lanseerasi Kestävän ympäristörakentamisen
periaatteet (KESY). Näitä pyritään ottamaan yhä enenevässä määrin huomioon
niin viheralueiden suunnittelussa, kilpailutuksessa, rakentamisessa kuin
kunnossapidossakin. Ne ovat kuitenkin vain yksi askel kohti oikeaa suuntaa
eivätkä tarjoa kaikkia ratkaisuja.
Puistojen ja kaupungin muiden ”vihreiden” alueiden suunnittelussa tarkastellaan
alueiden tuottamia ekosysteemipalveluita. Näiden alueiden ekosysteemit
tuottavat säätelypalveluita (mm. ilmaston säätely, veden pidätys ja puhdistus
sekä haitallisten aineiden käsittely), kulttuuripalveluita (mm. elämyksellisyys,
virkistys ja kulttuuriperintö) sekä tuotantopalveluita (mm. energia, raaka-aineet
ja ravinto). Hedelmäpuut kuuluvat viheralueiden tuottamiin
ekosysteemipalveluihin yhtenä osana muiden joukossa. Keskuspuiston
leikkipuistoon on suunniteltu hedelmäpuita ja marjapensaita sekä varattu pieni
alue esimerkiksi lavakaulusviljelylle. Samoin kaupungin viheralueella Tennbyntien
ja Kalkkitien kulmassa löytyy vanhoja hedelmäpuita. Tätä aluetta voitaisiin
mahdollisesti kehittää syötävää tuottavan metsäpuutarhan suuntaan. Myös
esimerkiksi uuden koulukeskuksen pihasuunnittelussa on mahdollista varata tilaa
esteettisesti miellyttävälle, hulevesiä hyödyntävälle ja syötävää tuottavalle
kasvillisuudelle.
Hedelmäpuiden käytössä puistoissa ja muilla kaupungin tonteilla on omat
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haasteensa, jotka tulee ottaa huomioon. Ne eivät ole ekososiaalisesti pelkästään
kestävyyttä parantavia. Niiden vaatima kunnossapito on erilaista kuin muiden
puistopuiden ja tulee huomioida resursoinnissa. Pitkäjänteistä panostusta
tarvitaan, koska kasvillisuus ei tule tuotantoikään heti (hedelmäpuut
parhaimmillaan vasta n. 10 vuoden iästä eteenpäin). Ehdotettu uusien
viheralueiden perustaminen tarkoittaa rahallista panostusta erityisesti
kunnossapitoon: alueita ei voida laajentaa mikäli lisäpanostusta ei tehdä tai
resursseja ei siirretä toisesta kohteesta niille. Ilkivalta, hedelmien repiminen
puista ja roskaaminen on laskettava mukaan. Samoin hedelmien viehätys muille
kaupunkiekosysteemin jäsenille (kauriit, rotat, linnut) tulee ottaa huomioon hedelmätarhat joudutaan yleensä aitaamaan.
Asutuksen lähellä sijaitsevilla puistometsillä voi olla tai niillä ei ole
metsäsuunnitelmaa, mutta ensisijaisina toimenpiteinä tehdään harvennuksia,
joiden yhteydessä pyritään poistamaan myös risut ja muut hakkuutähteet.
Suhteellisen suuri osa puistometsistä on resurssipulan vuoksi jäänyt huonosti tai
täysin hoitamatta ja ne ovat harvennuksen tarpeessa. Tämän tavoitteena on
lisätä niiden houkuttelevuutta retkeilyalueina ja pitää viereiset asuinalueet
valoisina ja houkuttelevina. Kaupunki on yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa
aloittanut puistometsien hoitamisen ja tulee jatkamaan sitä systemaattisesti.
Ensimmäiset osana tätä yhteistyötä nyt harvennetut alueet sijaitsevat
Lehtiniemessä ja Tennbyssä.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Lotta Laaksonen
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 80
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Keskustelun kuluessa Lotta Laaksonen ehdotti Nina Söderlundin kannattamana
asian palauttamista.
Puheenjohtaja totesi, että Lotta Laaksonen oli tehnyt keskustelun kuluessa
kannatetun palautusehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi
äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta tai palauttamisesta. Käsittelyn
jatkamista kannattava äänestää Jaa ja Lotta Laaksosen palautusehdotusta
kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.
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Äänestyksessä annettiin
Jaa-ääniä
28
Ei-ääniä
6
Poissa
1
Liite

11 Äänestyspöytäkirja
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian
käsittelyä.
Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lotta Laaksonen
__________________
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Helena Särkijärven ym. aloite Paraisten kaupungin liittymisestä Itämerihaaste-verkostoon
700/11.03.03/2018
Kaupunginvaltuusto 02.10.2018 § 100
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Paraisten saaristokaupunki kattaa suuren osan Saaristomeren alueesta ja sen
pinta-alasta on vettä noin 80 %. Meri on läsnä kaupunkilaisten elämässä joka
päivä. Merellä ja merestä saadaan elanto, saaristossa liikutaan ja rentoudutaan.
Jos meri voi huonosti, tuntuu se jollakin tapaa jokaisen elämässä. Saaristomeren
hyvä tila on meidän kaikkien etumme, minkä takia kaupunkimme tulee panostaa
entistä enemmän myös Itämeren suojeluun.
Itämerihaaste on verkostoaloite, joka kutsuu organisaatioita verkostoitumaan,
laatimaan oma Itämeri-toimenpideohjelmansa sekä toteuttamaan sitä. Vuonna
2018 Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt jo 270 organisaatiota Itämeren
alueelta. Aloite on käynnistynyt Turun ja Helsingin kaupunkien toimesta, mutta
se on olemassa verkoston jäsenten yhteistyön ja käytännön toiminnan kautta.
Itämerihaasteessa ovat Varsinais-Suomesta vastanneet esimerkiksi Mynämäen,
Paimion, Kosken, Marttilan ja Maskun kunnat. Suomen aidoin saaristokaupunki
Parainen puuttuu kuitenkin listalta.
Itämerihaaste on toimintamuotona ainutlaatuinen. Sen ytimen muodostavat
paikallisella tasolla ja organisaatioiden omassa toiminnassa tehtävät
konkreettiset vesiensuojelutoimenpiteet. Kaupungit sitoutuivat muun muassa
vähentämään aiheuttamaansa ravinteiden piste- ja hajakuormitusta,
laivaliikenteen ja veneilyn päästöjä, kehittämään öljyntorjuntavalmiuttaan sekä
lisäämään tutkimusta, tietoisuutta ja yhteistyötä rannikkovesien ja koko
Itämeren tilan parantamiseksi.
Itämerihaaste on maksuton, kaikille toimijoille avoin Itämeren ja vesiensuojeluun
keskittynyt kansainvälinen verkosto. Verkoston toimijat ovat vapaaehtoisesti
sitoutuneet toteuttamaan konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä lain
määräykset ja oman ydintoimintansa vaatimukset ylittäen. Verkostosta toimijat
löytävät kumppaneita, jakavat tietoa sekä oppivat ja toimivat yhdessä Itämeren
ja lähivesiemme paremman tilan hyväksi.
Paraisten kaupungin uuden strategian mukaisesti kaupungin tulee panostaa
kestävään kehitykseen, saaristomatkailuun, ympäristökasvatukseen sekä
Itämeri-yhteistyön vahvistamiseen.
Saaristomeren tilan kohentuminen parantaa niin vesistöjemme
virkistyskäyttöarvoja kuin edistää alueen vetovoimaisuuttakin. Puhdas ympäristö
mahdollistaa, ei rajoita.
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Esitän siis, että Paraisten kaupunki vastaa myöntävästi Itämerihaasteeseen, laatii
jämerän Itämeri-toimenpideohjelman ja ryhtyy pikaisesti toteuttamaan sitä."
__________________
Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 184
Valmistelija
Esittelijä

Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Aloite Itämerihaasteesta on tullut Turun ja Helsingin kaupungeilta. Itämerihaaste
on maksuton, Itämeren ja vesien suojeluun keskittynyt kansainvälinen verkosto.
Haasteen ytimen muodostavat verkostoon liittyneen organisaation omassa
toiminnassa paikallisella tasolla tehtävät konkreettiset
vesiensuojelutoimenpiteet. Verkosto on kaikille toimijoille avoin. Verkostoon
liittyessään organisaatio sitoutuu toteuttamaan vapaaehtoisesti konkreettisia
vesiensuojelutoimenpiteitä jopa lain määräykset ylittäen.
Itämeren ja Saaristomeren kohdalla ravinnekuormituksen vähentämiseen
liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen ja yhdistäminen on erityisen tärkeää.
Tämä voi tapahtua muun muassa elintarviketuotannossa, jätevesien ja
hulevesien käsittelyssä sekä mahdollistamalla vähemmän resurssi- ja
energiaintensiivinen elämäntapa ja edistämällä tällaista elämäntapaa. Paraisten
kaupungin alueella on jo tehty parannuksia kaikilla näillä osa-alueilla, mutta näitä
tavoitteita voidaan edelleen edistää ja parantaa myös kaupungin itsensä
toteuttamilla toimenpiteillä.
Saaristomeren ja Itämeren hyvä tila on olennaisen tärkeä asia Paraisten
kaupungille. Saaristomerellä on jo tällä hetkellä korkea virkistyskäyttöarvo, jota
voidaan edelleen parantaa vähentämällä kuormitusta ja kohentamalla
rannikkovesien tilaa. Tähän tarvitaan pitkäjänteinen ja kestävä strategia, hyvää
kaavoitusta, kestäviä ja älykkäitä toimenpiteitä teknologia- ja energiaratkaisujen
suhteen sekä joustavuutta ja luovuutta myös kaikessa kaupungin toiminnassa.

Oheismateriaali

Itämerihaaste

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Paraisten
kaupunki liittyy Itämerihaaste-verkostoon. Kaupungin yhteyshenkilönä voi toimia
ympäristönsuojelupäällikkö. Vastaaminen myönteisesti Itämerihaasteeseen ei
edellytä erillisen toimenpideohjelman laatimista. Toimenpiteet, joihin Paraisten
kaupunki on jo sitoutunut ja joita se toteuttaa muun muassa Saaristomeren
biosfäärialueen keskeisenä toimijana, Ravinneneutraali kunta -hankkeessa
(Saaristomeren ravinnekuormituksen ehkäisy ja ravinteiden poistaminen) ja
Pargas pärlor – Paraisten helmet -hankkeessa (lähiluonnon parantaminen ja
saavutettavuuden parantaminen kuntalaisille), riittävät vallan hyvin. Myös
varhaiskasvatuksessa ja sivistyksessä toteutetaan jatkuvasti toimenpiteitä ja
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hankkeita, jotka tekevät kaupungista Itämerihaasteeseen soveltuvan osallistujan
ja toimijan.
Olisi kuitenkin tärkeää tehdä toteutettavista toimenpiteistä entistä näkyvämpiä
eri tavoin. Itämerihaasteeseen liittyminen voi palvella tätä tavoitetta, nostaa
Paraisten kaupungin Itämeriprofiilia ja samalla kannustaa kaupungin yksiköitä,
osastoja ja päättäjiä lisäpanostuksiin ja -toimenpiteisiin Saaristomeren ja
Itämeren hyväksi.
Kaupunginvaltuusto päättää myös todeta asian aloitteena loppuun käsitellyksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Helena Särkijärvi
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 81
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Helena Särkijärvi
__________________
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Tomas Björkrothin ym. aloite rengasreitistä Paraisten keskusta - Munkviken - Tennby - Valoniemi Norrbynranta - Solliden
499/14.02.00/2018
Kaupunginvaltuusto 19.06.2018 § 66
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Olemme kuluneen vuoden aikana saaneet tutustua moneen hienoon
suunnitelmaan Paraisten keskustan kehittämiseksi; päivittäistavarakauppa
suunnittelee laajennusta Saaristotien varteen, vierasvenesatama-alueen
muutostöistä on esitetty palkittujakin suunnitelmia, "vanhasta keskustasta" tulee
pienimuotoisen liiketoiminnan alue ja niin edelleen.
Kaikki nämä suunnitelmat ansaitsevat kiitoksen ja ovat monien kaipaamia.
Suunnitelmista puhutaan kuitenkin usein niin kuin ne kilpailisivat keskenään.
Siinä tuskin on mitään ongelmaa, että kaupungin keskusta koostuu useammista,
eri tavalla profiloituneista osista: yksi näppärille käynneille
päivittäistavarakaupassa, yksi kiertelylle putiikeissa ja kahviloissa ja yksi
viihdykkeeksi ja virkistykseksi kävijöille.
Suntti sitoo nämä kolme aluetta luontevasti yhteen. Odoteltaessa investointia,
jonka avulla Suntista saadaan kulkukelpoinen myös suuremmille veneille, Suntin
rantojen kehittämistä on syytä jatkaa siten, että se sitoo yhteen koko alueen
vierasvenesatamasta Sollideniin. Se, mitä Keskuspuistossa on jo tehty ja mitä
siellä suunnitellaan tehtävän, on tärkeä osa tätä kehitystä.
Jos meillä on houkutteleva jalankulku- ja pyöräilyreitti koko Suntin pituudelta, se
itsessään jo saa aikaan liikennettä "keskustan" eri osien välillä. Myös autoilevat
vieraat voivat mukavasti liikkua päivittäistavarakaupan ja muiden kohteiden
välillä, sekä myös Vanhalle Malmille tai kaivoksen näköalapaikalle.
Ennen kaikkea haluamme kuitenkin nostaa esiin mahdollisuuden kehittää Suntin
rantareittiä entisestään. Kokemus on osoittanut, että rengasreitti koetaan
kiinnostavammaksi ja että sellaisella on enemmän kävijöitä kuin reitillä, jolla on
palattava takaisin tulosuuntaan (verrattavissa esimerkiksi onnistuneeseen
Saariston Rengastie -panostukseen). Vain marginaalisella panostuksella Suntin
reittiä voitaisiin jatkaa vierasvenesatamasta Munkvikenin luontopolun kautta
edelleen Tennbyn kuntoradan ohi Valoniemen ja Norrbyn kautta Sollideniin.
Ainoa uusi suunnittelua ja rakentamista vaativa osuus tällä reitillä on Valoniemen
ja Sollidenin välinen rantareitti – 750 metrin pituinen osuus kaupungin
omistamalla maalla – muuten on kyse olemassa olevien teiden, polkujen ja
kulkureittien merkitsemisestä. Tällä täydennyksellä loisimme rengasreitin, joka
palvelee sekä Sollidenin että vierasvenesataman matkailijoita, meistä
paikkakuntalaisista puhumattakaan.
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Me allekirjoittaneet pyydämme, että ympäristöosasto alkaa yhdessä kaupungin
vapaa-aikasihteerin kanssa suunnitella väylän merkitsemistä karttoihin ja
maastoon sekä rakentaa Norrbynlahden rantaan puuttuvaa kevyen liikenteen
osuutta Valoniemestä Sollideniin.
Näemme tämän panostuksen myös osana kaupungin strategiaan liittyvän
toimintasuunnitelman kohdan "Aktiivista vapaa-aikaa vihreässä kaupungissa"
toimenpiteiden #3, #4 ja #5 toteuttamista."
__________________
Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 185
Valmistelija
Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Kaupunki on strategiansa mukaisesti pyrkinyt määrätietoisesti luomaan
pikkukaupunkimaisuutta ja aktiivista vapaa-aikaa vihreässä kaupungissa.
Paraisten keskustassa on kehitetty esimerkiksi Keskuspuistoa tuomalla sinne
uusia toimintoja ja leikkivälineitä. Suntin varteen on saatu uusi käyntisatama,
valaistus ja jalkakäytäviä. Hortensiapuisto avataan ensi vuonna ja Kirkkolampeen
suunnitellaan uusia venepaikkoja. Voimassa olevissa asemakaavoissa on vielä
varauksia satama-alueiden lisäämiselle Sunttiin.
Aloitteessa todetaan, että ns. rengasreittien toteuttaminen on kannatettavaa.
Viheryksikkö teetti vuonna 2018 kartoituksen reitistöstä, jonka Paraisten
keskustan jo vakiintuneet polut ja kulkureitit voisivat muodostaa ja josta
kaupunki voisi julkaista verkossa retkeilyreittikarttoja (siis lähellä keskustaa
sijaitsevista reiteistä). Selvitystä on käytetty tausta-aineistona laadittaessa
luonnosta Paraisten keskustan uudeksi yleiskaavaksi. Selvitykseen ja
yleiskaavaluonnokseen sisältyy myös aloitteessa ehdotettu reitti eli Suntin vartta
kulkeva reitti vierasvenesataman, Munkvikenin luontopolun ja Tennbyn
kuntoradan kautta edelleen Valoniemeen ja Norrbyhyn ja Sollideniin
Norrbynlahden rantaa pitkin. Reitti on jo suurelta osin merkitty myös voimassa
olevaan yleiskaavaan, mutta sen toteuttaminen kokonaisuudessaan edellyttää
yhteistyötä yksityisten maanomistajien kanssa sekä Muddaisissa että
Norrbynrannassa. Reittiä ei siis ole mahdollista rakentaa tai merkitä
kokonaisuudessaan välittömästi, mutta sitä voidaan jo olennaisilta osin käyttää
myös metsäosuuksilla jokamiehenoikeuksien nojalla. Kaupunki pyrkii
luonnollisesti pitkällä aikavälillä toteuttamaan yleiskaavaan merkityt reitit ja
luomaan houkuttelevia ulkoilureitistöjä.
Vahvana reittien suunnittelua ohjaavana tavoitteena on liikenneturvallisuus.
Aloitteessa mainitulla reitillä on muutamia kohtia, joissa liikenneturvallisuutta on
parannettava kiireellisesti. Suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä Saaristotien,

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 66
§ 185
§ 82

3/2020

262

19.06.2018
07.09.2020
22.09.2020

Kirkkoesplanadin ja Norrbyn rantatien risteyksessä sekä Saaristotien ylityksessä
uuden polttoaineenmyynti- ja käyntisataman läheisyydessä. Koska Saaristotie on
valtion tie, aktiivista yhteistyötä on jatkettava muun muassa ELY-keskuksen
kanssa. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on voitava ylittää Saaristotie
turvallisesti. Liikenneturvallisuus paranee hieman, kun Hessundinsalmen silta
uusitaan ja Valoniementien ja Saaristotien liittymän yhteyteen rakennetaan uusi
alikulku.
Aloitteessa Sunttia kuvataan kaupunkia halkovaksi elinhermoksi, joka sitoo
keskustan yhteen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Suntin molemmin puolin
kulkevan rengasreitin toteuttaminen edellyttää yhteyttä Sollidenin ja Bläsnäsin
välille. Vielä yksi Suntin ylittävä silta ei ole kannatettava vaihtoehto ottaen
huomioon kustannukset ja Suntin houkuttelevuus isommille veneille.
Saaristokaupungissa polkuveneet, soutuveneet tai muut innovatiiviset tavat
Suntin ylittämiseen Norrbyn ja Bläsnäsin välillä voisivat sen sijaan olla
mahdollinen vaihtoehto. Vapparintien liikekorttelin viereisen kävelyreitin
lisääntyneen käytön johdosta reittiä Suntin länsipuolella Vapparintien
liikekorttelilta (uudelta laiturilta) kohti Bläsnäsin uimarantaa on tarpeen parantaa
siistimällä olemassa oleva reitti Bläsnäsistä Vepon suuntaan. Tämä lisää reitin
houkuttelevuutta ja on kustannustehokasta. Kaupunki selvittää tätä varten myös
yhteistyömahdollisuuksia yhdistysten kanssa.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Tomas Björkroth
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 82
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Tomas Björkroth
__________________
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Olof Eleniuksen ym. aloite nollatoleranssista seksuaaliselle häirinnälle
916/01.04.01/2017
Kaupunginvaltuusto 12.12.2017 § 148
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Syksyn kuluessa medioissamme on käyty keskustelua seksuaalisesta häirinnästä.
Kampanjoiden #metoo ja #dammenbrister myötä on tullut ilmi, kuinka vakavaa ja
yleistä seksuaalinen häirintä on. Muutoksen aikaansaaminen vaatii yleistä
asennemuutosta ja selkeää kannanottoa seksuaalista häirintää vastaan.
Allekirjoittaneet ehdottavatkin, että Paraisten kaupungissa varmistutaan siitä,
ettei seksuaalista häirintää esiinny ja että seksuaaliselle häirinnälle on
kaupungissa nollatoleranssi."
__________________

Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 186
Valmistelija
Esittelijä

Henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos, puh. 044 358 5832
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Aloite nollatoleranssista seksuaaliselle häirinnälle kirjoitettiin meetoo- ja
dammenbrister-kampanjoista käydyn julkisen keskustelun aikaan. Aloitteen
allekirjoittajat ehdottavat, että Paraisten kaupungissa varmistutaan siitä, ettei
seksuaalista häirintää esiinny ja että seksuaaliselle häirinnälle on kaupungissa
nollatoleranssi.
Paraisten kaupunki on jo ennen kuntaliitosta ottanut käyttöön häirinnän ja
epäasiallisen kohtelun vastaisen toimintamallin. Määritelmä ja toimintamalli on
kehitetty työturvallisuuslain 28 §:n mukaisesti: "Jos työssä esiintyy työntekijään
kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai
muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan
käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi."
Toimintamallissa häirintä ja epäasiallinen kohtelu määritellään
vakavanlaatuiseksi kielteiseksi käyttäytymiseksi, joka on pitkään jatkuvaa ja
toistuvaa. Joskus kertaluonteinen tilanne voi olla niin vakava, että myös se
edellyttää puuttumista asiaan.
Häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen on ilmoitettava asiasta
esimiehelleen itse taikka työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai
työterveyshuollon välityksellä. Esimiehellä on velvollisuus selvittää tapahtumien
kulku mahdollisimman pian ja ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin sen
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varmistamiseksi ryhdytään, ettei epäasiallinen käytös toistu. Toimintamallin ja
selvittelyprosessin tueksi on olemassa lomake ilmoituksen tekemistä, asian
selvittämistä ja työnantajan toimenpiteitä varten. Seurantaa varten tehdään
lisäksi aina erillinen dokumentaatio.
Toimintamallia koskevassa koulutuksessa korostetaan, että kaupungissa on
nollatoleranssi kiusaamiselle ja syrjinnälle. Toimintamalli on sinänsä toiminut
hyvin, mutta monet henkilöstöstä ovat pitäneet ”ilmoitus työnantajalle”
-lomaketta tarpeettoman raskaana välineenä. Kynnys kirjallisen ilmoituksen
tekemiseen on suurempi kuin asian ottaminen puheeksi suullisesti.
Henkilöstöpalvelut ja työsuojelupäällikkö ovat siksi yhdessä
työsuojeluvaltuutettujen kanssa aktiivisesti ohjanneet toimintamallia kohti
matalamman kynnyksen "puheeksiottomallia", jonka tarkoituksena on estää
epäasiallinen kohtelu ennen kuin siitä aiheutuu riski terveydelle. Tarkoituksena
on, että epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutunut henkilö saisi mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa mahdollisuuden keskustella tilanteestaan sen henkilön
kanssa, jonka käytös on ollut epäasiallista. Vasta sitten, jos tilanne ei ratkea
yhteisessä keskustelussa, tarvitaan kirjallinen ilmoitus. Puheeksiottomalli on
tarkoitettu sovellettavaksi laajemminkin kuin häirintään ja epäasialliseen
kohteluun liittyvissä tapauksissa; sitä voidaan käyttää myös fyysiseen tai
psykososiaaliseen kuormitukseen, työnjakoon ja työjärjestelyihin, työn sisältöön
tai työpaikan sosiaaliseen ilmapiiriin liittyvissä asioissa.
Työsuojelutiimin kehittäessä puheeksiottomallia heräsi myös kysymys siitä,
tarvitseeko Paraisten kaupunki erillisen seksuaalisen häirinnän vastaisen
toimintamallin vai toimiiko nykyinen malli sellaisenaan, koska seksuaalinen
häirintä on aina sellainen vakava rikkomus, joka on selvitettävä.
Sen puolesta, että seksuaalinen häirintä tulisi nostaa vielä selvemmin esiin,
puhuu se, että työsuojeluviranomaiset katsovat, että seksuaalista häirintää
koskevat tapaukset on käsiteltävä huomattavasti alemmalla valvontakynnyksellä
kuin muut häirintätapaukset. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa
laissa seksuaalinen häirintä määritellään sanalliseksi, sanattomaksi tai fyysiseksi,
luonteeltaan seksuaaliseksi ei-toivotuksi käytökseksi, jolla tarkoituksellisesti tai
tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta
erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava
ilmapiiri. Työnantaja, joka ei ryhdy kaikkiin käytettävissä oleviin toimiin
seksuaalisen häirinnän poistamiseksi tasa-arvolain mukaisesti, syyllistyy
kiellettyyn syrjintään, joten näitä asioita käsitellään erittäin vakavasti.
Ohjeistusta on syytä päivittää niin, että siitä käy selvästi ilmi, että kiusaamisen ja
syrjinnän nollatoleranssia sovelletaan myös seksuaalista häirintää koskevissa
tapauksissa. Kun toimintamallia päivitetään, kirjallinen lomake seksuaalisesta
häirinnästä ilmoittamista varten on jatkossakin käytettävissä.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
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aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Olof Elenius, työsuojelupäällikkö Alf-Peter Heino
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 83
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Olof Elenius, työsuojelupäällikkö Alf-Peter Heino
__________________
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Helena Särkijärven ym. aloite Paraisten kaupungin julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi
138/00.02.00/2019
Kaupunginvaltuusto 12.02.2019 § 10
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta
alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja
vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan,
seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä
tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen,
saada työtä ja erilaisia palveluja - perusoikeudet kuuluvat kaikille.
Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on Oikeusministeriön ja usean
kansalaisjärjestön yhteinen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen
tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki
sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Julistautuminen on myös
merkki työntekijöille, työnhakijoille ja asiakkaille siitä, että organisaatio toivottaa
kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta,
uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta
tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Kampanjan idea on tehdä organisaation sitoutuminen yhdenvertaisuuteen
näkyväksi, sillä syrjinnän vastaiset ohjeet ja strategiat jäävät liian usein vain
strategiatason puheeksi. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuneessa
organisaatiossa kohdellaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti ja
otetaan vakavasti kaikki ilmoitukset ja epäilyt syrjinnästä. "Syrjinnästä vapaa
alue” -merkki asetetaan näkyville paikoille kaikissa organisaation tiloissa,
esimerkiksi kahvihuoneet, aulat, seinät ja nettisivut.
Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista,
siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. Esitän, että
Paraisten kaupunki julistautuu täten syrjinnästä vapaaksi alueeksi."
__________________

Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 187
Valmistelija
Esittelijä

Henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos, puh. 044 358 5832
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Työsuojelupäällikkö Alf-Peter Heino on yhdessä henkilöstöpäällikön ja
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työsuojeluvaltuutettujen kanssa tutustunut oikeusministeriön ”Syrjinnästä vapaa
alue” -kampanjaan. Kampanjan tarkoituksena on, että järjestö tai työpaikka voi
osoittaa sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Aloite on käsittelyssä,
useat Paraisten kaupungin toimintayksiköt ovat osoittaneet kiinnostusta
kampanjaan liittymistä kohtaan.
Oikeusministeriö on koronaepidemian takia keskeyttänyt kampanjan
väliaikaisesti, mutta hankkeen jälleen aktivoituessa kaupunki ryhtyy
toimenpiteisiin. Aloitetta tullaan käsittelemään myös yhteistyötoimikunnan
seuraavassa kokouksessa.
Oheismateriaali

Verkkosivu yhdenvertaisuus.fi, likabehandling.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Helena Särkijärvi, työsuojelupäällikkö Alf-Peter
Heino
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 84
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Helena Särkijärvi, työsuojelupäällikkö Alf-Peter Heino
__________________
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Lotta Laaksosen ym. aloite väistötilan hankinnasta
519/10.03.02/2019
Kaupunginvaltuusto 11.06.2019 § 68
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"On ilmeistä, että kaupungilla tulee olemaan toistuva tarve väistötiloille
pitemmällä aikavälillä. Tekemäni selvityksen mukaan tämän hetkinen
parakkikoulun ostohinta vastaa noin viiden vuoden vuokrauskustannusta.
Ehdotan, että hankimme Paraisten kaupungille väistötilaksi parakkikoulun, jota
voi tarvittaessa siirtää, ja mikäli omalla kunnalla ei käyttötarve jatku lähivuosien
korjausten jälkeen, tilaa voi myös vuokrata ulkopuoliselle ja lopulta myydä, mikäli
käyttöä ei enää ole. Keskimääräinen parakkikoulun käyttöikä on noin 30 vuotta.
Parakkikoulun hankinta olisi suora säästö vuokraustarpeen ollessa suuri, sekä
mahdollisesti myös tulonhankintakeino.
Ehdotus: Paraisten kaupunki hankkii väistötilaksi parakkikoulun."
__________________

Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 188
Valmistelija
Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 040 045 1424
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Siirrettävät parakit ovat soveltuva ratkaisu nopeiden ja suhteellisen terveiden
tilojen varmistamiseksi, jos kiinteistömassassa tapahtuu äkillisiä muutoksia.
Parakkien määrää voidaan säädellä ja täten ne muodostavat vaihtelevalle
tarpeelle kohdistetun ratkaisun huomioiden tietysti purku-, asennus- ja
kuljetuskustannukset.
Parakkien vuokrakustannukset ovat korkeita huomioitaessa kaikki kustannukset
edellisten lisäksi myös tilaajan perustus- ja liittymiskustannuskertymät.
Arvioitaessa kaupungin sisäisten vuokrien kustannuskertymää sisältäen
pääomavuokran osuuden saadaan tasoksi 12-13 €/m2/kk.
Parakkivaihtoehdossa vuokra-aikana alle 5 vuotta saadaan suuruusluokkana
yksikkökustannukseksi vuokranosuudella 12-14 €/m2. Asennus-/purkukustannus
on tilapäisessä tarpeessa samaa suuruusluokkaa, jolloin kustannus
yhteenlaskettuna on suuruusluokkana 24-28 €/m2. On vielä lisättävä
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tapauskohtaiset tilaajan kustannusvastuut perustusten ja liittymien muodossa.
Kokonaiskustannus voi nousta suuruusluokkaan 30 €/m2.
Verrattaessa vuokrauskustannuksia omistamisen kustannuksiin rajallisella
aikavälillä käyttökustannusten vastaavuus tasoittuu suuruusluokkana 5 vuoden
ajanjaksolla. Ostovaihtoehdossa markkinoilla myydään käytössä olleita
rakennuksia ja niiden rakenteet ovat tasoltaan usein kevyempiä kuin pysyvien
rakennusten taso.
Kyseisten rakennusten elinkaari on käytettyinä tiloina lyhyempi ja peruskorjaus
on lähempänä. Korjaustekijän avulla arvioituna sen standarditasoon
korottaminen ja elinkaaren lyhyys huomioiden lisäkustannustasoksi
suuruusluokkana muodostuu 4-5 €/m2.
Parakkikoulun ollessa kaupungin omistuksessa ja sitä siirretään tarpeen mukaan
kustannukset kohdistuvat perustasolla samalla suuruusluokalla.
Ostovaihtoehdossa on siis suuruusluokkaa 4-5 €/m2 omistamisen kautta syntyviä
peruskorjauksen kuluja perusvuokratason lisäksi ja tilojen tehokas käyttö on
haastavaa pitkällä aikavälillä ilman tilojen siirtoa. Vastaavasti
vuokravaihtoehdossa perusvuokraan lisätään energia-, vesi- ja pieni osa
kiinteistöhoitokuluja noin 3 €/m2.
Peruskorjaamisen tarve on ajankohtainen aikaisemmin ja kevyesti rakennettuja
rakenteita on haastavaa korjata.
Käyttökustannukset ovat korkeita, koska lämmitysmuoto on sähkölämmitys ja
mahdolliset siirrot paikasta toiseen ovat kalliita.
Yhteenvetona todetaan omistamisen olevan keskimääräisesti hieman kalliimpaa
elinkaaren aikana korjauskustannusten takia, mutta vuokraaminen on vaihtoehto
rajallisen kokoisten väistötilojen hallinnassa, mikäli tilaajan vastuut on edullisesti
hoidettavissa.
Paraisten kaupungin päätös tehdä suuri investointi koulukeskukseen ilman
rakennusaikaisia parakkeja on kantava ratkaisu suurelle osalle tarvittavaa
rakennusmassa eikä ole enää kannattavaa ottaa rinnalle parakkivaihtoehtoa.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Lotta Laaksonen
__________________
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Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 85
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lotta Laaksonen
__________________
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Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite nuorten mopoverstastoiminnasta
486/12.05.02.00/2017
Kaupunginvaltuusto 06.06.2017 § 84
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Mopoilla/pyörillä on suuri merkitys monelle nuorelle. Monessa eri
kunnassa/kaupungissa onkin jo nuorille järjestetty tila, jossa he voivat vapaasti
korjata niin mopoja kuin polkupyöriä tai miksei vain oleilla. Nuoret ovat saaneet
itse olla mukana aktiivisesti kehittämässä toimintaa ja sitä on useimmissa
tapauksissa valvomassa nuoriso-ohjaaja tai muu vastaava henkilö.
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä haluaakin, että Paraisten kaupunki
selvittää mahdollisimman nopealla aikataululla, miten tämänkaltainen toiminta
voitaisiin järjestää Paraisilla. Selvitysprosessiin olisi hyvä osallistaa myös nuoret
itse ja kuulla kuntia, joissa samankaltaista toimintaa jo ylläpidetään."
__________________

Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 189
Valmistelija
Esittelijä

Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh. 050 596 2601
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Nuorille vapaaseen yhdessäoloon ja mopo- ja pyörätoimintaan tarkoitettujen
tilojen määrässä tapahtui Suomessa muutaman vuoden ajan huomattavaa
kasvua. Monissa kunnissa tällainen toiminta on sittemmin lopetettu, koska
nuoret eivät ole pystyneet hoitamaan tällaista tilaa ja toimintaa itsenäisesti.
Paraisten kaupungin nuorisotyöllä oli lähtökohtana, että tilan tulisi olla aikuisen
valvoma. Näin voitaisiin varmistaa, että kaikilla on yhdenvertaiset
mahdollisuudet osallistua toimintaan turvallisesti, että tiloissa oleskellaan
mopojen ja pyörien parissa puuhailua varten ja että toiminta verstaalla tapahtuu
lain puitteissa. Paraisten kaupunki tarjoaa Paraisten, Nauvon ja Korppoon
kunta-alueilla useana päivänä viikossa normaalia nuorisotalotoimintaa, johon
nuoret voivat tulla tapaamaan toisiaan ja viettämään aikaa yhdessä, joten siihen
tarpeeseen voidaan vastata tällä toiminnalla.
Mopoverstaalle pyrittiin puolen vuoden ajan aktiivisesti löytämään sopiva tila.
Asiasta käytiin keskusteluja sekä yksityisyrittäjien että yksityishenkilöiden kanssa
ilman, että sitä onnistuttiin ratkaisemaan. Samaan aikaan nuorisotyöntekijät
pitivät yhteyttä mopolla ajaviin nuoriin ja kohtasivat varsin ristiriitaisia toiveita
mopotoimintaan liittyen. Jotkut eivät missään nimessä halunneet osallistua
valvottuun mopoverstastoimintaan, kun taas toiset suhtautuivat ajatukseen
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hieman myönteisemmin.
Nuoret olivat kiinnostuneempia mopolla ja mopoautolla ajamisesta kuin niiden
rassaamisesta. Tuolloin yritettiin järjestää yhteisiä mopoajeluja niin, että
mopoilla olisi ajettu yhdessä. Kävi kuitenkin ilmi, että nuoret eivät halunneet
osallistua tällaiseen toimintaan. Nuorisotyöntekijät pyrkivät jatkossakin käymään
vuoropuhelua moponuorten kanssa.
Punaisen Ristin Paraisten osasto käynnistää syyskuussa pyöräverstaan Kombilan
autotallissa ja kulttuurilautakunta tukee toiminnan käynnistämistä. Riippuen
siitä, miten toiminta lähtee käyntiin, sitä voidaan mahdollisesti laajentaa niin,
että myös mopot olisivat toiminnan piirissä. Asiassa käydään keskusteluja
Punaisen Ristin kanssa.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 86
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
__________________
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Luettelo 31.12.2019 käsittelemättä olleista aloitteista
196/00.02.00/2020
Kaupunginhallitus 30.03.2020 § 52
Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh. 044 358 5727
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Paraisten kaupungin hallintosäännön §:n 26 mukaan kaupunginhallituksen on
viimeistään 6 kuukauden kuluttua aloitteen jättämisestä annettava
kaupunginvaltuustolle selvitys aloitteen valmistelusta.
Seuraavat aloitteet on jätetty yli 6 kuukautta sitten, mutta niitä ei ole vielä
ehditty käsitellä:
1) Olof Eleniuksen ym. aloite Hemsundetin tonttien myynnistä
(Kaupunginvaltuusto 26.9.2017 § 114, kaupunginhallitus 19.3.2018 § 59,
715/10.00.02.00/2017)
Aloite kuuluu:
"Kaupungilla on usean vuoden ajan ollut myynnissä tontteja Nauvon
Hemsundetissa. Tontteja on kaavoitettu yhteensä 22, niistä 9 on myyty ja 13 on
vielä myymättä. Hemsundet sijaitsee 2,6 kilometrin päässä Nauvon koululta
meren salmen läheisyydessä. Tontit ovat allekirjoittaneen mielestä erinomaisia,
niihin on merinäköala ja ilta-aurinko. Mitä muuta tontilta voisi saaristossa toivoa,
kun hintakin vielä on kohtuullinen.
Kaupunki on kesän aikana yrittänyt myydä tontteja alennettuun hintaan,
tuloksetta. Tonteista kiinnostuneiden ja alueella jo asuvien kanssa käydyissä
keskusteluissa on tullut esille ainakin seuraavat syyt myynnin nihkeyteen:

liian pitkä matka keskustaan (2,6 km koululle)?

huono tie asuinalueelle

Urksorin silta liian matala

rakentamattomien tonttien vesakkoisuus
Allekirjoittanut ei ole varma liian pitkästä matkasta, mutta yhdistettynä tien
huonoon kuntoon matka voi varmasti tuntua liian pitkältä.
Urksorin sillan vapaa korkeus on noin 1,5 metriä eli sen voi alittaa vain pienillä
avoveneillä (Buster-tyyppisillä).
Sillan omistavan Urksorin tiekunnan puheenjohtajan mukaan tiekunnalla ei ole
mitään sillan korottamista vastaan, mutta koska se ei ensisijaisesti hyödytä
tiekuntaa, se ei ole halukas maksamaan tällaisen toimenpiteen kustannuksia.
Allekirjoittaneet ehdottavat, että kaupunki varaa vuoden 2018 budjettiin
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määrärahat, joilla selvitetään, miten Urksorin sillan korottaminen voitaisiin tehdä
ja mitä korottaminen maksaisi, sekä selvitetään mahdollisuudet saada vielä
asfaltoimaton noin 1,6 kilometrin tieosuus perusparannetuksi (valtion omistama
tie)."
Kaupunginjohtaja on 9.11.2017 viranhaltijapäätöksellä nro 97 todennut, että
tekninen päällikkö Ted Bergman valmistelee vastauksen aloitteeseen viimeistään
helmikuussa 2018 pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen.
KHALL 19.3.2018 § 59: Keskustelun kuluessa Staffan Åberg ehdotti Markku Orellin
kannattamana asian palauttamista Urksorin sillan kustannusten selvittämiseksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Staffan Åbergin
palautusehdotuksen.

2) Olof Eleniuksen ym. aloite nollatoleranssista seksuaaliselle häirinnälle
(Kaupunginvaltuusto 12.12.2017 § 148, 916/01.04.01/2017)
Aloite kuuluu:
"Syksyn kuluessa medioissamme on käyty keskustelua seksuaalisesta häirinnästä.
Kampanjoiden #metoo ja #dammenbrister myötä on tullut ilmi, kuinka vakavaa ja
yleistä seksuaalinen häirintä on. Muutoksen aikaansaaminen vaatii yleistä
asennemuutosta ja selkeää kannanottoa seksuaalista häirintää vastaan.
Allekirjoittaneet ehdottavatkin, että Paraisten kaupungissa varmistutaan siitä,
ettei seksuaalista häirintää esiinny ja että seksuaaliselle häirinnälle on
kaupungissa nollatoleranssi."
Kaupunginjohtaja on 29.3.2018 viranhaltijapäätöksellä nro 33 todennut, että
henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään kaupunginhallituksen 18.6.2018 pidettävään kokoukseen.

3) Valtuutettu Lotta Laaksosen ym. aloite aikuissosiaalityön ja lastensuojelun
johtajuuden arvioinnista (Kaupunginvaltuusto 27.3.2018 § 32, 249/05.00/2018)
Aloite kuuluu:
"Taustaa aloitteeseen:
Minuun on valtuutettuna ottanut yhteyttä useampi sosiaalityöntekijä sekä
aikuissosiaalityön että lastensuojelun puolelta. Olen myös haastatellut yli
kymmentä työtekijää, monien eri alojen ammattilaisia niin lastensuojelun kuin
aikuistyönkin puolelta. Viesti on ollut yhteneväinen, työntekijöiden esimiehille
antamaa palautetta ei oteta vastaan ja ongelmien syyt käännetään alaisista
johtuviksi. Sosiaalityön johto ei tunnu ymmärtävän, että työtä tulisi kehittää
asiakastyön näkökulmasta sosiaalihuoltolain mukaiseksi, jotta sosiaalityö
toteutuisi, niin kuin sen pitäisi.
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Kunnanvaltuutettuna minun on velvollisuus puuttua epäkohtiin, joista olen nyt
yhteydenottojen myötä kuullut. Ongelman mittakaavaksi kerrottakoon, että
pahimmillaan yhtä aikaa sairaslomalla on ollut 13 sosiaalipuolen työntekijää ja 3
viime vuoden aikana on irtisanoutunut 18 työntekijää. Nykyisessä tilanteessa on
erittäin kyseenalaista, kyetäänkö vastaamaan lain asettamiin vaatimuksiin, mitä
lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki, hallintolaki ja asiakaslaki asiakastyön
toteutumisesta määrittävät.
2016: 4 kaupungin sosiaalityöntekijää – 3 lastensuojelun, 1 aikuistyön puolelta –
irtisanoutui protestina esimiestyön epäkohdista. Irtisanoutuessaan he tekivät
myös ilmoituksen aluehallintovirastoon. Irtisanoutumisen syy oli, että työntekijät
kokivat, etteivät voi työskennellä nykyisen johdon alaisuudessa, koska johto ei
ota vastaan palautetta.
Kaupunginjohto on linjannut, että vika on työntekijöissä. Näistä irtisanoutuneista
työntekijöistä 3 on nyt Kaarinan kaupungin palveluksessa ja he viihtyvät
työympäristössään hyvin ja ovat arvostettuja työntekijöitä. Emme voi väittää,
että heidän ammattitaidossaan olisi puutteita. Heidän protestiaan ei ole otettu
vakavasti, eikä asiaa ole tutkittu riittävästi. Irtisanoutuneet työntekijät olisi
ehdottomasti pitänyt haastatella ja kuulla ja heidän esiin tuomiin syihin puuttua.
Irtisanoutumisten vuoksi päätettiin, että pitää tehdä työhyvinvoinnin kartoitus.
Kyselyn toimitti kaupunginjohtaja ja työsuojelupäällikkö toimialajohdolle, josta
sitä ei kuitenkaan jaettu sellaisille työntekijöille, joiden mielipide olisi voinut
paljastaa johdon toiminnan epäkohtia.
Tästä tehtiin avoin liite, jossa luottamukselliset lausunnot tulivat julkiseksi,
luottamuksellisuuden pitäisi aina säilyä, tästä johtuen kaupunginhallitus teki
päätöksen, että ulkopuolinen henkilö tekee vastaavan kyselyn.
2017: Päivi Nordin toteutti vastaavan kyselyn, jonka kaupunginjohtaja ja
työsuojelupäällikkö olivat tehneet. Palaute on käsitelty sosiaalilautakunnassa ja
kaupunginhallituksessa valtuustokauden viimeisimmissä kokouksissa, mutta
mitään palautetta ei ole välitetty työntekijöiden tietoon. Nordin on tarjoutunut
tulemaan kertomaan tulokset myös koko henkilökunnalle, mutta tilaisuutta
tähän ei ole järjestetty.
Nordinilta tilattiin myös sosiaalipalvelujen IIP-kartoitus (Investors in People
-auditointi hyvästä henkilöstöjohtamisesta, miten henkilöstöjohtaminen
toteutuu, mitkä ovat kehittämisen paikat ja missä vahvuudet). Kartoitukseen
liittyvä kehittämissuunnitelma on raportoitu eteenpäin hallitukselle 2017, mutta
ei ole tietoa, onko sitä viety käytäntöön. Kehittämissuunnitelmassa on käyty läpi
muun muassa johtamista, esimiestyötä, työyhteisötaitoja ja osallistavia
menetelmiä. Nyt on noussut perusteltu huoli, mitä asioille on tapahtunut sen
jälkeen? Ja huoli siitä, onko kehittämiseen tartuttu? Muuten tällaisilla selvityksillä
ei ole mitään merkitystä, jos ne eivät johda toimenpiteisiin ja muutoksiin.

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 52
§ 25
§ 128
§ 87

3/2020

276

30.03.2020
12.05.2020
29.06.2020
22.09.2020

Irtisanoutumisten ja työuupumussairastumisten jatkuvasti kasvava määrä kertoo
siitä, että merkittävää muutosta ei ole tapahtunut. On epäselvää, mikä on
kenenkin viranomaisen vastuu – kaupunginjohtajan, toimialajohtajan ja
henkilöstöpäällikön.
2018: Kävi ilmi, että kaupunki ei ole käsitellyt ollenkaan aluehallintoviraston
huomautusta puutteista asiakastyössä, se ei näy missään pöytäkirjoissa – ei
sosiaalilautakunnassa, eikä hallituksessa.
On myös todellinen ongelma, että lukuisat aluehallintovirastoon tehdyt
valitukset eivät johda mihinkään toimenpiteisiin niin kauan, kuin johto vain
puolustelee toinen toisiaan, eikä ole valmis tutkimaan omia toimitapojaan ja
muuttamaan toimintatapojaan.
Aivan viime aikoina on edelleen tullut useita uusia irtisanoutumisia ja
sairaslomia, lisäksi moni työntekijä on haastatteluissa maininnut etsivänsä uutta
työpaikkaa tai suunnittelevansa irtisanoutumista. Tämä, sekä Nordinin raportti ja
alaisten palaute, viittaa aivan suoraan johdon vaikeuksiin. Näitä tosiasioita ei voi
peitellä ja niistä ei voi olla välittämättä. Odotammeko me, että koko Paraisten
sosiaalitoimi irtisanoutuu, ennen kuin myönnetään missä vika on?
HAASTATTELUISSA USEIN ESIIN NOUSSEITA TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA
ESIMIESTOIMINNASTA:













Työn alkaessa ei ole kunnon perehdytystä
Työntekijöitä ja työntekoa ei arvosteta, ei luoteta alaisiin
Työntekoon tarvittava tieto ei kulje työntekijöille
Esimies ei näe kokonaisuutta ja puuttuu liian myöhään
Tarvitaan moniammatillista henkilökuntaa
Esimies ei tunne alaan liittyvää lainsäädäntöä, hänen pitäisi myös ymmärtää
asiakashaastattelu ja osata kirjaaminen
Vastuualueet on sekaisin
Työntekijä, joka on ottanut luottamusmieheen yhteyttä, on saanut johdolta
huudot niskaansa
Työtekijät, jotka ovat vieneet asioita eteenpäin, on vaiennettu
Esimies syyttää alaisiaan omista virheistään
Alaisia ei päästetä heidän työn kannaltaan tärkeisiin kokouksiin
Kutsut olennaisiin kokouksiin saattavat tulla aivan liian lyhyillä varoitusajoilla

On valloillaan pelon ilmapiiri, ihmiset eivät uskalla kertoa asioista omilla
nimillään. Se kertoo paljon johtajuudesta. Paraisilla on ollut monta erinomaisen
työhistorian omaavaa työntekijää, jotka ovat nyt irtisanoutuneet. Päteviä
työntekijöitä käy toteamassa, että hommat ei toimi ja lähtee koeajalla pois.
Uusien työntekijöiden löytäminen irtisanoutuneiden tilalle on nyt todella
haastava tehtävä.
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ÅU 23.3.2018: Perheasiantuntijat ovat saaneet tarpeekseen kaupungin vastuun
kiertämisestä. Esimerkiksi koulukuraattorit eivät voi tehdä työtään, koska
sosiaalipuoli ei toimi ja koko ajan vaihtuu, perheet ei saa apua, hyvät työntekijät
lopettaa, lapset kärsii, perheet kärsii. Vaikenemiskulttuuri kaupungin sisällä on
johtanut siihen, että viranomaiset eivät pysty tekemään työtään lain vaatimalla
tavalla.
ÅU 24.3.2018: Patrik Nygrén vetäytyy vastuusta. Hän vastaa, ettei näe
työskentelytapoja itse, eikä voi todistaa mitä tapahtuu. Hän ei näe, että ongelma
olisi johdossa tai esimiestyössä: "Rehellisesti sanottuna en tiedä, olen voimaton."
Hän ilmoittaa luottavansa Paula Sundqvistiin – jonka nimi on jatkuvasti tullut
esiin työntekijöiden haastatteluissa liittyen epäpätevään johtamiseen ja Merja
Fredrikssoniin, jonka toiminnasta on myös tullut kritisoivaa palautetta ja
epäluottamusta työntekijöiden puolelta. Kaupunginjohtaja selvittää, ettei pysty
puuttumaan ongelmaan. Kaupunginjohtaja tekee suuren moraalisen virheen,
koska hän jättää täysin huomioimatta sosiaalityöntekijöiden erittäin raskauttavan
palautteen.
Tässä on suuri ristiriita. 23.3. jutussa puhuu taidokas ammattilaisten joukko, silti
kaupunginjohtaja tyrmää täysin painavan kritiikin.
Huomioitavaa: Valituksia aluehallintovirastoon on tehty 2 eri yksiköstä, usean
vuoden ajalta. Useita työntekijöitä on sairastunut vakavasti tai irtisanoutunut.
Valtuusto ei voi sivuuttaa alaisilta tullutta palautetta sillä, että kaupungin johto
kuittaa, että johdossa ei ole ongelmaa.
Vuonna 2018 johtaminen ei tapahdu enää vyötä kiristämällä. Organisaatiokaavio
pitää ymmärtää niin päin, että kunnanjohto on alimmaisena vahvana tukipilarina,
johon koko kunta – työntekijöistä asiakkaisiin voi luottaa. Yhteiskunnalliset
rakenteet ovat kuntalaisia varten, esimiehet työntekijöitä varten, ei toisin päin.
Kuntatyössä työn tulos näkyy kuntalaisten hyvinvoinnista.
Tällä hetkellä Paraisten sosiaalityön tila on katastrofaalinen. Työntekijöitä on
viimeisen 3 vuoden aikana irtisanoutunut lukuisia ja monet ovat
suunnittelemassa irtisanoutumista tällä hetkellä. Sosiaalityö on kunnan
tärkeimpiä toimintoja ja monet vaikeissa olosuhteissa olevat perheet ovat tällä
hetkellä erittäin haavoittuvassa asemassa. Tilanne on kestämätön ja samalla
laiton.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite on arvioida aikuissosiaalityön ja
lastensuojelun johtajuutta seuraavin keinoin:
 Päivi Nordinin tekemän raportin kuuleminen, seurantakartoituksen tulosten
selvittäminen.
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 Pitää selvittää työtekijöiden sairaslomien määrät ja syyt ja ottaa vakavasti
työntekijöiden kertomukset.
 Irtisanoutumisten syyt alkaen 2015 pitää selvittää ja kaikki entiset työntekijät
haastatella irtisanoutumisen syistä.
 Työhyvinvoinnin kartoitus tulee tehdä vuosittain ulkopuolisen tahon toimesta.
 Kaupunginjohdon, toimialajohdon, henkilöstöpäällikön ja kaikkien
asianosaisten tulee sitoutua kehittämissuunnitelman toteuttamiseen.
 Valitaan henkilö, joka seuraa kehittämissuunnitelman toteutumista.
 Työtilanne on niin paha, että se on suorastaan laiton. Pitää selvittää, onko
jonkun/joidenkin johdon henkilöiden irtisanominen välttämätöntä tilanteen
parantamiseksi.
Asia on käsiteltävä kiireellisenä."
Kaupunginjohtaja on 11.6.2018 viranhaltijapäätöksellä nro 57 todennut, että
kaupunginjohtaja valmistelee vastauksen aloitteeseen viimeistään
kaupunginhallituksen 10.9.2018 pidettävään kokoukseen.

4) Tomas Björkrothin ym. aloite rengasreitistä Paraisten keskusta - Munkviken Tennby - Valoniemi - Norrbynranta - Solliden (Kaupunginvaltuusto 19.6.2018 §
66, 499/14.02.00/2018)
Aloite kuuluu:
"Olemme kuluneen vuoden aikana saaneet tutustua moneen hienoon
suunnitelmaan Paraisten keskustan kehittämiseksi; päivittäistavarakauppa
suunnittelee laajennusta Saaristotien varteen, vierasvenesatama-alueen
muutostöistä on esitetty palkittujakin suunnitelmia, "vanhasta keskustasta" tulee
pienimuotoisen liiketoiminnan alue ja niin edelleen.
Kaikki nämä suunnitelmat ansaitsevat kiitoksen ja ovat monien kaipaamia.
Suunnitelmista puhutaan kuitenkin usein niin kuin ne kilpailisivat keskenään.
Siinä tuskin on mitään ongelmaa, että kaupungin keskusta koostuu useammista,
eri tavalla profiloituneista osista: yksi näppärille käynneille
päivittäistavarakaupassa, yksi kiertelylle putiikeissa ja kahviloissa ja yksi
viihdykkeeksi ja virkistykseksi kävijöille.
Suntti sitoo nämä kolme aluetta luontevasti yhteen. Odoteltaessa investointia,
jonka avulla Suntista saadaan kulkukelpoinen myös suuremmille veneille, Suntin
rantojen kehittämistä on syytä jatkaa siten, että se sitoo yhteen koko alueen
vierasvenesatamasta Sollideniin. Se, mitä Keskuspuistossa on jo tehty ja mitä
siellä suunnitellaan tehtävän, on tärkeä osa tätä kehitystä.
Jos meillä on houkutteleva jalankulku- ja pyöräilyreitti koko Suntin pituudelta, se
itsessään jo saa aikaan liikennettä "keskustan" eri osien välillä. Myös autoilevat
vieraat voivat mukavasti liikkua päivittäistavarakaupan ja muiden kohteiden
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välillä, sekä myös Vanhalle Malmille tai kaivoksen näköalapaikalle.
Ennen kaikkea haluamme kuitenkin nostaa esiin mahdollisuuden kehittää Suntin
rantareittiä entisestään. Kokemus on osoittanut, että rengasreitti koetaan
kiinnostavammaksi ja että sellaisella on enemmän kävijöitä kuin reitillä, jolla on
palattava takaisin tulosuuntaan (verrattavissa esimerkiksi onnistuneeseen
Saariston Rengastie -panostukseen). Vain marginaalisella panostuksella Suntin
reittiä voitaisiin jatkaa vierasvenesatamasta Munkvikenin luontopolun kautta
edelleen Tennbyn kuntoradan ohi Valoniemen ja Norrbyn kautta Sollideniin.
Ainoa uusi suunnittelua ja rakentamista vaativa osuus tällä reitillä on Valoniemen
ja Sollidenin välinen rantareitti – 750 metrin pituinen osuus kaupungin
omistamalla maalla – muuten on kyse olemassa olevien teiden, polkujen ja
kulkureittien merkitsemisestä. Tällä täydennyksellä loisimme rengasreitin, joka
palvelee sekä Sollidenin että vierasvenesataman matkailijoita, meistä
paikkakuntalaisista puhumattakaan.
Me allekirjoittaneet pyydämme, että ympäristöosasto alkaa yhdessä kaupungin
vapaa-aikasihteerin kanssa suunnitella väylän merkitsemistä karttoihin ja
maastoon sekä rakentaa Norrbynlahden rantaan puuttuvaa kevyen liikenteen
osuutta Valoniemestä Sollideniin.
Näemme tämän panostuksen myös osana kaupungin strategiaan liittyvän
toimintasuunnitelman kohdan "Aktiivista vapaa-aikaa vihreässä kaupungissa"
toimenpiteiden #3, #4 ja #5 toteuttamista."
Kaupunginjohtaja on 4.9.2018 viranhaltijapäätöksellä nro 73 todennut, että
tekninen päällikkö Ted Bergman valmistelee vastauksen aloitteeseen viimeistään
kaupunginhallituksen 26.11.2018 pidettävään kokoukseen.

5) Helena Särkijärven ym. aloite kaupungin metsähoidon kestävyyden
parantamiseksi (Kaupunginvaltuusto 2.10.2018 § 96, 693/11.03.04/2018)
Aloite kuuluu:
"Suomi on valtiona sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan siten, että
ilmaston lämpeneminen tulee pysäyttää selvästi alle kahden asteen kriittisenä
pidettyyn rajaan. Mikäli ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt kasvavat
jatkuvasti, lämpenee ilmasto globaalisti yli kolme astetta kuluvan vuosisadan
loppuun mennessä. Raju lämpeneminen uhkaa maapallon ravinnontuotantoa
sekä vesivaroja, ja saattaa nostaa ilmastopakolaisten määrän jopa satoihin
miljooniin ihmisiin.
Suomen metsät ovat toimineet tähän asti hiilinieluina, mutta lisääntyvät hakkuut
uhkaavat vakavasti heikentää metsiemme hiilensidontakapasiteettia. Hiilinielujen
heikkeneminen johtaa ilmakehään päätyvien päästöjen kasvuun aikana, jolloin
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olisi välttämätöntä saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä vakavan ilmaston
lämpenemisen torjumiseksi. Metsien ja maaperän hiilinielujen merkitys tulee
korostumaan tulevina vuosina ilmastopolitiikassa. Pariisin ilmastosopimuksen
mukaan hiilipäästöjen ja -nielujen tulisi olla tasapainossa kuluvan vuosisadan
loppuun mennessä.
Paraisten kaupungin metsiä tulee tulevaisuudessa hoitaa siten, että puustoon
ehtii sitoutua mahdollisimman paljon hiiltä ennen hakkuita. Metsää ei tulisi
kasvattaa ja uudistaa yhtenä tasaikäisenä puusukupolvena, vaan metsänhoidon
tavoitteena tulisi olla eri-ikäisistä puista koostuvat metsiköt. Avohakkuu
heikentää metsän hiilitasetta 20 vuodeksi, eikä edes hakkuutähteen keräys
korvaa päätehakkuun vaikutuksia metsän hiilitaseelle.
Nopea luonnon monimuotoisuuden hupeneminen uhkaa koko maapallon
elokehää. Tällä hetkellä yli kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista elää
metsissä. Varsinkin vanhojen metsien vähentyminen on nopeuttanut monien
lajien uhanalaistumista. Talousmetsien luonnon monimuotoisuutta voidaan
parantaa esimerkiksi poistamalla lehdoista kuusia, säästämällä kuollutta
puuainesta, huomioimalla lintujen pesimäajat sekä suosimalla jatkuvaan
kasvatukseen perustuvia metsänhoitomenetelmiä. Avohakkuut heikentävät
merkittävästi myös metsien virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Paraisten kaupungin strategian eräänä keskeisenä tavoitteena on edistää
aktiivista vapaa-aikaa vihreässä kaupungissa. Se merkitsee käytännössä
esimerkiksi lähimetsien säilyttämistä ja luonnossa tapahtuvan liikunnan
edistämistä. Kaupungin strategiassa mainitaan myös pyrkimys kohti
hiilineutraaliutta. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, tulisi kaupungin pyrkiä
ilmastopäästöjen vähentämisen lisäksi myös hiilinielujensa kasvattamiseen.
Julkisessa omistuksessa olevien metsien hoidon ensisijaisena tavoitteena ei tule
olla maksimaalinen taloudellinen tuotos, vaan ihmisen ja luonnon hyvinvointi.
Kaupungin metsienhoidossa käytettävien menetelmien tulisi siten pyrkiä
edistämään luonnon monimuotoisuutta, hiilen sidontaa sekä metsien
virkistyskäyttöä. Vihreän saaristokaupungin tulee toimia tässä esimerkkinä
muille.
Esitän, että luonnon monimuotoisuuden, metsien virkistyskäytön sekä
hiilensidonnan tulee olla Paraisten kaupungin metsienhoidon ensisijaisia
päämääriä. Samoin myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma
METSO:on soveltuvat metsäalueet tulisi selvittää ja käynnistää selvitysten
pohjalta alueiden asianmukainen hoito. Päätehakkuisiin perustuvasta
metsänhoidosta tulee siirtyä soveltamaan jatkuvan kasvatukseen pohjautuvia
metsänhoitomenetelmiä.
Ilmastonmuutos ei odota. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ei odota.
Me voimme päättää tehdä näille asioille jotain, joten ryhtykäämme siis töihin."
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Kaupunginjohtaja on 29.11.2018 viranhaltijapäätöksellä nro 94 todennut, että
ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman valmistelee vastauksen
aloitteeseen viimeistään helmikuussa 2019 pidettävään kaupunginhallituksen
kokoukseen.

6) Lotta Laaksosen ym. aloite vuodeosaston sisäilmaongelmista
(Kaupunginvaltuusto 2.10.2018 § 101, 698/01.04.01/2018)
"Paraisten vuodeosaston henkilökunta kärsii remontista huolimatta edelleen
sisäilmaongelmista, jotka tulisi kiireellisesti tutkituttaa ja korjata. Jotkut potilaat
ja työntekijät saavat edelleen voimakkaita homealtistusoireita. Tilanne pitää
korjata kiireellisenä."
Kaupunginjohtaja on 29.11.2018 viranhaltijapäätöksellä nro 92 todennut, että
tekninen päällikkö Ted Bergman valmistelee vastauksen aloitteeseen viimeistään
tammikuussa 2019 pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen.
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 3.4.2019 § 63:
RTC Vahanen Turku Oy on vuodeosaston remontin jälkeen tehnyt vuodeosastolla
sisäilmamittauksen ja antanut siitä 18.4.2018 päivätyn raportin. Mikään neljästä
mittauspisteestä ei osoita poikkeamia normaalitilanteesta. RTC Vahanen Turku
Oy on tehnyt uudet mittaukset ja antanut niistä 11.2.2019 päivätyn raportin.
Myös tämän raportin mukaan tilanne on normaali lukuun ottamatta sitä, että
raportissa suositellaan, että tupakointipaikka siirrettäisiin kauemmas
mahdollisen rakennukseen sisälle tulevan tupakansavun estämiseksi. Muilta vielä
hoitamatta olevilta osin tutkimuksia ja korjauksia jatketaan tarpeen mukaisesti
normaalissa järjestyksessä.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaisesti.

7) Helena Särkijärven ym. aloite Paraisten kaupungin liittymisestä
Itämerihaaste-verkostoon (Kaupunginvaltuusto 2.10.2018 § 100,
700/11.03.03/2018)
Aloite kuuluu:
"Paraisten saaristokaupunki kattaa suuren osan Saaristomeren alueesta ja sen
pinta-alasta on vettä noin 80 %. Meri on läsnä kaupunkilaisten elämässä joka
päivä. Merellä ja merestä saadaan elanto, saaristossa liikutaan ja rentoudutaan.
Jos meri voi huonosti, tuntuu se jollakin tapaa jokaisen elämässä. Saaristomeren
hyvä tila on meidän kaikkien etumme, minkä takia kaupunkimme tulee panostaa
entistä enemmän myös Itämeren suojeluun.
Itämerihaaste on verkostoaloite, joka kutsuu organisaatioita verkostoitumaan,
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laatimaan oma Itämeri-toimenpideohjelmansa sekä toteuttamaan sitä. Vuonna
2018 Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt jo 270 organisaatiota Itämeren
alueelta. Aloite on käynnistynyt Turun ja Helsingin kaupunkien toimesta, mutta
se on olemassa verkoston jäsenten yhteistyön ja käytännön toiminnan kautta.
Itämerihaasteessa ovat Varsinais-Suomesta vastanneet esimerkiksi Mynämäen,
Paimion, Kosken, Marttilan ja Maskun kunnat. Suomen aidoin saaristokaupunki
Parainen puuttuu kuitenkin listalta.
Itämerihaaste on toimintamuotona ainutlaatuinen. Sen ytimen muodostavat
paikallisella tasolla ja organisaatioiden omassa toiminnassa tehtävät
konkreettiset vesiensuojelutoimenpiteet. Kaupungit sitoutuivat muun muassa
vähentämään aiheuttamaansa ravinteiden piste- ja hajakuormitusta,
laivaliikenteen ja veneilyn päästöjä, kehittämään öljyntorjuntavalmiuttaan sekä
lisäämään tutkimusta, tietoisuutta ja yhteistyötä rannikkovesien ja koko
Itämeren tilan parantamiseksi.
Itämerihaaste on maksuton, kaikille toimijoille avoin Itämeren ja vesiensuojeluun
keskittynyt kansainvälinen verkosto. Verkoston toimijat ovat vapaaehtoisesti
sitoutuneet toteuttamaan konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä lain
määräykset ja oman ydintoimintansa vaatimukset ylittäen. Verkostosta toimijat
löytävät kumppaneita, jakavat tietoa sekä oppivat ja toimivat yhdessä Itämeren
ja lähivesiemme paremman tilan hyväksi.
Paraisten kaupungin uuden strategian mukaisesti kaupungin tulee panostaa
kestävään kehitykseen, saaristomatkailuun, ympäristökasvatukseen sekä
Itämeri-yhteistyön vahvistamiseen.
Saaristomeren tilan kohentuminen parantaa niin vesistöjemme
virkistyskäyttöarvoja kuin edistää alueen vetovoimaisuuttakin. Puhdas ympäristö
mahdollistaa, ei rajoita.
Esitän siis, että Paraisten kaupunki vastaa myöntävästi Itämerihaasteeseen, laatii
jämerän Itämeri-toimenpideohjelman ja ryhtyy pikaisesti toteuttamaan sitä."
Kaupunginjohtaja on 29.11.2018 viranhaltijapäätöksellä nro 95 todennut, että
ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman valmistelee vastauksen
aloitteeseen viimeistään maaliskuussa 2019 pidettävään kaupunginhallituksen
kokoukseen.

8) Lotta Laaksosen ym. aloite Kiikarin toiminnassa tapahtuneiden johtotason
laiminlyöntien tutkimisesta (Kaupunginvaltuusto 13.11.2018 § 129,
813/01.00.00.02/2018)
Aloite kuuluu:
"Yli puoli vuotta on kulunut 27.3. tekemästäni valtuustoaloitteesta
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aikuissosiaalityön ja lastensuojelun johtajuuden arvioinnista. Aloitteessa
mainittiin aikuissosiaalityön työtilanteen laittomuus ja työntekijöiden
sairaslomien syiden selvittäminen. Aloitteessa vaadittiin asioiden kiireellistä
käsittelyä niiden vakavuuden vuoksi. Sosiaalitoimenjohtajan tilanne käsiteltiin
kiireellisenä, mutta muut aloitteen kohdat jäivät käsittelemättä.
Aikuissosiaalityön osalta aloite koski niin sosiaalitoimiston väkeä kuin Kiikarin
kuntouttavan työtoiminnan työntekijöitä. Aikuissosiaalityön puolella tilanne on
kriisissä ja moni työntekijä harkitsee uuden työpaikan hakemista tai on jo
vaihtanut työpaikkaa.
Kiikarin työntekijät ovat viestittäneet työhön liittyvistä ongelmista sekä omasta
kuormittumisestaan suoraan esimiehelle (Heidi Ulriksson) alk. alkusyksystä 2015,
henkilöstöpäällikölle (Peter Lindroos) alk. loppusyksystä 2015,
työterveyshuollolle alk. loppuvuodesta 2015 sekä työsuojeluvaltuutetulle
(Tengström) alk. 2/16. Patrik Nygrén on ollut monissa viesteissä mukana
jakelulistalla kopion saajana, joten kaupunginjohtaja on ollut tietoinen
tapahtumien etenemisestä. Kyseiset henkilöt toimivat edelleen kymmenien
henkilöiden esimiehinä.
Ongelmien käsittelemättömyyteen liittyen nostaisin esille myös
työturvallisuuslain ja varhaisen tuen mallin, joka kaupungissa on. Malli ei ole
toteutunut ja työsuojelulain rikkomukset ovat nyt Avin tutkittavana. Myös
muiden sairaslomalaisten ja irtisanoutuneiden kohdalla mallin ja lain
noudattamisessa on ollut puutteita. On todella vakavaa, että kaupunki laiminlyö
lakia ja velvollisuuksia niin, että iso joukko työntekijöitä sairastuu ja he tulevat
työkyvyttömiksi. Kyseessä voi olla vakavia terveysvaikutuksia! Työuupumuksesta
toipuminen voi viedä vuosia ja se aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja.
Kiikarin ohjaajat näkivät esimiehen odotukset ja vaatimukset Kiikarin toiminnan
sisällöstä yleisten valtakunnallisten suositusten vastaisina, osan myös
sosiaalihuoltolain vastaisena. Esimiestaho ja henkilöstöpäällikkö eivät ole
ottaneet puheeksi tai reagoineet Kiikarin ohjaajien useisiin, pitkiin sairauslomiin
tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Kuntouttavien työtoimintojen ryhmäläisten
aktivointisopimukset joutuivat sijaisten puutteellisen järjestämisen vuoksi
katkolle keväällä 2018. Kaupunki on selkeästi rikkonut lakia tässä, sillä
kaupungilla on velvollisuus järjestää sovittu palvelu työntekijöiden
sairaslomienkin aikana. Jollei Kiikarissa niin sitten muissa yksiköissä. Heille ei
järjestetty korvaavaa toimintaa ja Kela teki kyselyn kaupungille heidän
työttömyyskorvausoikeudestaan. Kiikari ehti olla 9 kuukautta suljettuna ennen
kuin tilanne järjestettiin ja sijainen ja uusi työntekijä palkattiin. Esim. kesäaikana
ole järjestetty sijaisia, vaan Heidi Ulrikssonin linjaus on ollut, että Kiikari on kiinni.
Nähtävillä on selkeästi ollut, että lukuisissa tilanteissa (toisen ohjaajan
sairasloma, vuosilomat) esimiehellä ei ollut yritystäkään järjestää sijaisia.
Sijaisjärjestelyt ovat kuitenkin esimiehen perustyötä. Sopimukset katkaistiin
kuntoutusasiakkailta sen sijaan, että olisi käytetty ostopalveluita. Miten tässä
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toteutuvat asiakaslähtöisyys, sosiaalihuoltolaki, kuntouttavan työtoiminnan laki?
Sitten maaliskuun on tullut uutta tietoa, joka tekee tilanteesta vielä
raskauttavamman. Sosiaalitoimenjohtajan toimintaa tarkastelleelle
erityisryhmälle ei toimitettu Kiikarin työntekijöiden laatimaa materiaalia, joka tuli
kaupunginjohtajalle ajoissa. Kaupunginjohtaja on näin ollen manipuloinut
sosiaalitoimenjohtajan irtisanomisneuvotteluja siten, että nämä esitetyt syyt ja
todisteet eivät tulleet referenssiryhmän tietoon. Myös edustaja Lotta Laaksoselta
estettiin materiaalin osittainen esittäminen kaupunginhallituksen kokouksessa.
Kaikkiin aloitteissa mainittaviin sähköposteihin ja muihin lähteisiin on kirjalliset
liitteet olemassa, jotka on toimitettu kaupunginjohtajalle ja hallitukselle
alkusyksystä. Lukuisien johtajuusvirheiden esille tuomisesta huolimatta
työntekijöiden tekemää selvitystä ei ole otettu hallituksen käsittelyyn
kiireellisenä ja tilanteen annetaan jatkua. Tehtävissään epäonnistuneet esimiehet
saavat jatkaa ilman tekojen ja taitojen kyseenalaistamista.
Työntekijät ovat tehneet kattavan selvityksen työpaikkansa esimiesongelmista ja
toimittaneet sen hallitukselle. Kaupunginhallitus ei ole lähtenyt valmistelemaan
asiaa. AVI on jo kerran muistuttanut kaupunkia, että johto ei voi itse "tutkia"
omaa toimintaansa. Ennen kaikkea tässä on kysymys Paraisten kaupungin
asukkaista ja heidän lakisääteisten palvelujensa laadusta, jota nykyinen johto
vakavasti vaarantaa. Samoin kyse on työntekijöiden työturvallisuudesta
työturvallisuuslain mukaisesti, jota kaupunki mielestäni tällä hetkellä vakavasti
laiminlyö!
Esitys: Kiireellisenä jätetty aloite 27.3. pitää loppuun käsitellä
kaupunginhallituksessa ja Kiikarin työntekijöiden hallitukselle jättämä
yksityiskohtainen aineisto tulee läpikäydä mahdollisimman pian. Heidi
Ulrikssonin esimiesasema ja kaupunginjohtaja Patrik Nygrénin vastuu tulee
punnita, sillä heillä on ollut tarvittava aineisto tiedossaan koko 3-vuotisen kriisin
ajan eivätkä he ole kyenneet ratkaisemaan tilannetta. Henkilöstöpäällikön
puuttumattomuus kehittyneeseen kriisiin tulee arvioida. Koko käsittelyssä on
huomioitava kaupunginjohtajan jääviys."
Odottaa kaupunginjohtajan päätöstä.

9) Harri Lehtisen ym. aloite hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi
Saaristotiellä (Kaupunginvaltuusto 13.12.2018 § 142, 884/08.00.00.03/2018)
Aloite kuuluu:
"1. Paraisten kaupungin pitää toimia aktiivisesti yhdessä ELY-keskuksen kanssa ja
vauhdittaa riista-aidan rakentamista Saaristotielle välille Kuusisto-Paraisten
keskusta. Saaristotien turvallisuutta on hankkeella parannettava. Jos
ELY-keskuksen kautta rahoitusta ei saada välille Kalkkitien liikenneympyrä Norrbyn Rantatien risteys (Reimarin risteys), on kaupungin pikaisesti
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suunniteltava liikenneturvallisuutta tehostavia keinoja tälle onnettomuusherkälle
alueelle.
2. ELY-keskuksen suunnitelma kattaa välin Kaarina - Norrbyn Rantatien risteys.
Koska riistakantaa ei voi keskusta-alueella turvallisuussyistä metsästämällä
juurikaan rajoittaa, pitää kaupungin laatia yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa
suunnitelma, miten tehdään turvalliseksi alue välillä keskustan liikenneympyrä
(rondelli) - Ersby.
3. Pikaisesti ELY-keskuksen kanssa käynnistettävä suunnittelu
hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi myös välille Ersby - Lillmälön
lauttaranta sekä Nauvon Lillandetissa (väli Prostvik - Vikom on erittäin
onnettomuusherkkää aluetta.)
Syksy on peura-, kauris- ja hirvikolareiden sesonkiaikaa. Saaristotiellä niitä
tapahtuu erityisen paljon. Turunmaa on vahvan hirvieläinkannan aluetta.
Hirvieläinten luontainen vaeltaminen kesä- ja talvilaidunalueiden välillä,
rannikolta sisämaahan ja takaisin, aiheuttaa niiden liikkumista Saaristotien yli.
Valkohäntä- ja metsäkauriskanta on Paraisten alueella suotuisien
elinolosuhteiden myötä merkittävä liikenneturvallisuusongelma. Varsinkin
kiima-aikana erityisesti urokset liikkuvat suuriakin matkoja etsiessään naaraita.
Erityisen vaarallista aikaa on hämärä ja sitähän näin loppusyksystä riittää.
Teillä, joilla liikkuu paljon autoja, luonnollisesti tapahtuu myös enemmän
hirvieläinonnettomuuksia.
Saaristotie on vilkkaasti liikennöity: sillä liikkuu keskimäärin 10 000 autoa/vrk ja
kesäaikaan jopa 15 000 autoa/vrk. Luku asettuu oikeisiin mittasuhteisiin, kun
verrataan sitä esim. vt 8 liikennemäärään välillä Tku-Nousiainen, joka on 15
000-16 000 autoa/vrk. Paikallisen vakuutusyhtiön (Lokalförsäkring) mukaan
onnettomuudet maksavat keskimäärin 1 800 € kpl.
Erityisesti riski törmätä hirveen tai muuhun hirvieläimeen on suuri niillä alueilla,
joissa ei ole hirviaitaa ja Saaristotieltä se puuttuu kokonaan. Tässä
riistanhoitoyhdistyksien kirjaamista (Riistakeskuksen ylläpitämä järjestelmä,
jonka nimi on Omariista) SRV-tapahtumista (suurriista virka-apu) kirjattu kartta
Saaristotiellä Paraisten kunta-alueella 2018 tapahtuneista
hirvieläinonnettomuuksista:
(Kuvat liitteessä.)
Tienpitäjän mahdollisuudet hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi ovat
tiedottamisen lisäksi kuljettajien varottaminen, ajokäyttäytymiseen
vaikuttaminen sekä riista-aitojen rakentaminen. Lisäksi merkittävä rooli
hirvieläinonnettomuuksien vähentämisessä on Suomen riistakeskuksen
koordinoimalla hirvieläinkannan säätelyllä, jota käytännössä toteuttavat
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metsästäjät alueellisesti asetettujen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden
mukaisesti. Keskusta-alueella tehokas metsästäminen ei ole mahdollista, koska
ampua ei voi (eikä saa) kuin vähintään 150 m etäisyydellä asutuksesta Lisäksi
peurat levittäytyvät tehokkaasti ja vaikka keskusta-alueen eläimiä pystytään
vähentämään metsästämällä tilapäisesti, uusia tulee nopeasti tilalle näille
alueille, joissa ruokaa on tarjolla runsaasti ja vihollisia on vähän.
Onnettomuudet ovat Saaristotiellä lisääntyneet viime vuosina voimakkaasti
(tilanne 11/2018):
(Tilasto liitteessä.)
Paraisten riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Olle Lerche otti minuun
yhteyttä, toimitti ylläolevat tiedot ja kertoi, että rhy on kuluvan vuoden aikana
ollut yhteydessä ELY:yn ja selvittänyt, mitä tilanteessa on tällä hetkellä
tehtävissä. Yhdessä ELY-keskuksen kanssa on tehty toimenpidesuunnitelma, jossa
mm.








Saaristotien varteen vedetty keltaista nauhaa.
tekeillä on varoitus-/ilmoitustaulu Saaristotien varteen muutamiin
paikkoihin, jossa informoidaan onnettomuuksista. määrästä ja
vaara-alueista. (Tämä on valitettavasti tällä hetkellä jumissa,
liikennelainsäädännön mukaan tienviereen ei saa laittaa muuta kuin
liikennemerkkejä, ELY-keskus on tilanteessa voimaton.)
tienvarsia on raivattu
jahtia tehostettu
onnettomuuspaikat kartoitettu (kts oheiset kartat ja tilastot)
riista-aita auttaisi tilannetta

Karkea hinta riista-aidan rakentamiselle välille Kuusisto - Kalkkitien kiertoliittymä
270 000 €. Kalkkitien kiertoliittymä - 250 m ennen Supermarketti Reimaria
60 000 €. Kaikkineen riista-aitaa n. 18 000 m. Portteja 5 kpl. Nieluja 36 (sis. kvl.
akk. ja liittymät). (Matti Vuolamo, Destia Oy, Infrasuunnittelu)
Jaakko Klang, liikenneturvallisuusinsinööri ELY-keskuksesta on suullisesti
ilmoittanut, että asiaa kannattaa ajaa ELY-keskuksen suuntaan. rahaa saattaisi
löytyä aidan rakentamiseen. Klang 26.11.2018: “...kyllä kunnan virkamiesten ja
päättäjien aktiivisuudella voidaan hankkeiden toteutumista nopeuttaa varsinkin,
kun kyseessä on investointi tien turvallisuuden parantamiseen."
Kaupunginjohtaja on 12.3.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 39 todennut, että
yhdyskuntainsinööri Matias Jensén valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään toukokuussa 2019 pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen.

10) Lotta Laaksosen ym. aloite koskien Saariston rengastien pyörätien
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suunnittelun jatkamista (Kaupunginvaltuusto 13.12.2018 § 143,
886/08.00.00.02/2018)
Aloite kuuluu:
" Saariston rengastiet ovat hienoimpia kesäpyöräilyreittejämme ja voisivat olla
kansainvälisesti merkittävä pyöräturistikohde. Nykykunnossa ne ovat kuitenin
hengenvaarallisia. Kun lossiliikenne tulee toista kaistaa jatkuvana jonona ja
vastaantulevalla kaistalla ajaa iso rekka, niin pyöräilijälle ei jää enää tilaa olla
tiellä. Pientareet ovat parhaimmillaan vain 5 cm leveät. Vaihtoehtona joissain
kohdin oleva huonokuntoinen hiekkapolku ei ole ajokelpoinen maantiepyörille ja
muillakin pyörillä hyvin raskas.
Saariston rengastie pitää saada kuntoon, ennenkuin pahempia onnettomuuksia
sattuu!
Saariston rengastien pyörätien suunnittelua tulee jatkaa Nauvon kirkonkylästä
eteenpäin Korppoon keskustaan saakka."
Kaupunginjohtaja on 12.3.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 36 todennut, että
yhdyskuntainsinööri Matias Jensén valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään toukokuussa 2019 pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen.

11) Helena Särkijärven ym. aloite Paraisten kaupungin julistautumisesta
syrjinnästä vapaaksi alueeksi (Kaupunginhallitus 12.2.2019 § 10,
138/00.02.00/2019)
Aloite kuuluu:
"Yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta
alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja
vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan,
seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä
tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen,
saada työtä ja erilaisia palveluja - perusoikeudet kuuluvat kaikille.
Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on Oikeusministeriön ja usean
kansalaisjärjestön yhteinen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen
tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki
sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Julistautuminen on myös
merkki työntekijöille, työnhakijoille ja asiakkaille siitä, että organisaatio toivottaa
kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta,
uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta
tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Kampanjan idea on tehdä organisaation sitoutuminen yhdenvertaisuuteen
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näkyväksi, sillä syrjinnän vastaiset ohjeet ja strategiat jäävät liian usein vain
strategiatason puheeksi. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuneessa
organisaatiossa kohdellaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti ja
otetaan vakavasti kaikki ilmoitukset ja epäilyt syrjinnästä. "Syrjinnästä vapaa
alue” -merkki asetetaan näkyville paikoille kaikissa organisaation tiloissa,
esimerkiksi kahvihuoneet, aulat, seinät ja nettisivut.
Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista,
siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. Esitän, että
Paraisten kaupunki julistautuu täten syrjinnästä vapaaksi alueeksi."
Kaupunginjohtaja on 12.3.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 38 todennut, että
henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään kesäkuussa 2019 pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen.

12) Christer Friisin aloite saariston vierasvenesatamille asetetusta talousveden
kapasiteettimaksusta luopumisesta (Kaupunginvaltuusto 12.2.2019 § 11,
140/02.05.00.00/2019)
Aloite kuuluu:
"Saariston vierasvenesatamille asetettiin kapasiteettimaksu sillä perusteella, että
vierasvenesatamien vedenkulutus on suurta ja vesihuoltolaitoksen on sen takia
ollut pakko tehdä ylimääräisiä investointeja pystyäkseen hoitamaan saariston
vierasvenesatamien vesihuollon. Kapasiteettimaksuksi vahvistettiin 1 euro
yöpyvää venettä kohden.
Korppoossa normaalikulutus sesongin ulkopuolella on 50 m3/vrk, kun taas
sesongin aikana kulutus on noin 170 m3/vrk. Houtskarissa vastaavat luvut ovat
20 m3/vrk ja 70 m3/vrk.
Vesihuoltolaitoksen mukaan Korppoon vierasvenesataman kokonaiskulutus on
1 300 m3/vuosi ja Houtskarin vierasvenesataman 700 m3/vuosi.
Korppoon vierasvenesatama oli vuonna 2018 avoinna 150 vuorokautta, joten
keskimääräinen vuorokausikulutus on noin 9 m3/vrk. Vastaavat luvut
Houtskarissa ovat 120 vuorokautta ja 6 m3/vrk.
Näiden lukujen perusteella ylimääräisen maksun perimiseen vierasvenesatamien
vedenkulutuksesta ei ole mitään syytä. Kapasiteettimaksu nosti kuitenkin
yrittäjien käyttövesikustannuksia suunnilleen 50 %.
Kapasiteettimaksun käsittelyn pohjana ollut valmistelu ei ole perustunut
todenmukaiseen kartoitukseen kyseisten paikkakuntien tilanteesta.
Valmistelussa ei ole tehty vaikutusten arviointia siitä, miten ehdotus koskettaa
vierasvenesatamayrittäjiä.
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Jos kulutus Korppoossa sesongin aikana nousee 170 m3:iin/vrk, ja siitä
vähennetään 50 m3 ja vierasvenesataman osuus 9 m3, jäljelle jää 110 m3, joka
kulutetaan jossain muualla. Kuka maksaa ylimääräistä tästä?
Houtskarissa kulutus nousee sesongin aikana 70 m3:iin/vrk, jos siitä vähennetään
20 m3 ja vierasvenesataman osuus 6 m3, jäljelle jää 40 m3, joka kulutetaan
jossain muualla ilman ylimääräistä maksua.
Ehdotus: Päätös saariston vierasvenesatamille asetetuista kapasiteettimaksuista
tulee perua. Asian valmistelu ei ole perustunut todenmukaisiin tietoihin
vierasvenesatamien todellisesta vedenkulutuksesta. Vedenkulutus saaristossa
lisääntyy kyllä kesäisin, mutta vierasvenesatamien osoittaminen pahimmaksi
konnaksi tässä asiassa on väärin. Vierasvenesatamayrittäjiltä perityt maksut tulee
sen vuoksi palauttaa ja kaupunginvaltuuston tulee korjata vesitaksa tältä osin."
Kaupunginjohtaja on 12.3.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 40 todennut, että
vesihuoltopäällikkö Marko Rusi valmistelee kaupunginhallitukselle vastauksen
aloitteeseen viimeistään huhtikuussa.

13) Lotta Laaksosen ym. aloite suomenkielisen yläkoulun väistötilojen
hankkimista varten (Kaupunginvaltuusto 12.2.2019 § 12, 141/10.03.02/2019)
Aloite kuuluu:
"Viitaten 13.11. tekemääni valtuustoaloitteeseen (kvalt 13.11.2018 § 128)
Paraisten seudun yläkoulussa työskentelee 28 opettajaa, joista 20 on saanut
sisäilmaoireita. Koulussa on 225 oppilasta, joiden terveys on välittömässä
vaarassa.
Kirje lapsen vanhemmalta (nimi ei julkisuuteen, mutta yhteystiedot saatavissa
aloitteen käsittelyä varten)

Lapseni oireilu koulun sisäilmalle on alkanut hänen aloitettuaan
Paraistenseudun yläkoulussa syksyllä 2017 ja se muuttuu pahemmaksi
koko ajan. Aluksi oireilua on lähinnä lukion tiloissa pidettävissä luokissa,
nyt koko yläkoulun tiloissa.

Aluksi oireilu oli lievää tukkoisuutta ja satunnaista päänsärkyä - tällä
hetkellä päänsärky on niin voimakasta, että aiheuttaa pahoinvointia, ja
lapsi joutuu useasti viikossa käymään terveydenhoitajalla.

Lapseni koulunkäynti kärsii, koska ei pysty päänsäryltään keskittymään
opetukseen ja vointi on muutenkin koulupäivinä voimaton ja huono.

Lapseni voi selkeästi paremmin viikonloppuisin ja loma-aikoina, on taas
oma iloinen ja energinen itsensä.

Lapseni motivaatio koulunkäyntiin on erittäin hyvä ja hän viihtyy siellä
muuten - perheemme molemmat lapset ovat omasta aloitteestaan
vaihtamassa Paraisilta muualle jatko-opiskelemaan koulujen huonon
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kunnon takia, kuten monet heidän ystävänsäkin.
Oireilua on monilla lasten ystäväpiirissä - oireet vaihtelevat jatkuvasta
sairastelusta päänsärkyyn, hengitystieoireisiin sekä nivelkipuihin.

Koulujen huono kunto on yksi suuri syy lapsiperheiden muuttoon Paraisilta ja
siihen, ettei uusia lapsiperheitä tule Paraisille. Meidän täytyy reagoida
tilanteeseen välittömästi. Tilanne on nostettu esiin. Korvausvastuu vahingoista
sekä vastuu lastemme terveydestä on nyt kaupungilla.
Esitys:

Koulussa 20.12. tehdyn kyselyn tulokset tulee julkistaa. Lastemme
terveyteen liittyvien asioiden tulee olla julkisia.

Puntin soveltuvuus liikuntatilaksi tulee selvittää, sillä useat lapset ovat
oireilleet myös Puntissa.

Työskentely tiloissa, joissa lapset saavat oireita, on lopetettava.

Tarvittavat väistötilat on järjestettävä.

Aloite tulee käsitellä kiireellisenä, sillä koulussa on oppilaita, joilla on
jatkuvia terveysongelmia tilanteen vuoksi."
Kaupunginjohtaja on 12.3.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 35 todennut, että
tekninen päällikkö Ted Bergman valmistelee kaupunginhallitukselle vastauksen
aloitteeseen viimeistään huhtikuussa.

14) Lotta Laaksosen ym. aloite Kunnantuvan sisäilmaongelmien aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta täysimittaisena (Kaupunginvaltuusto 12.02.2019 §
13, 12/03.06.02/2019, 142/10.03.02/2019)
Aloite kuuluu:
"Kunnantuvan vakiokäyttäjät ovat olleet: I samma båt -hanke, Taidekoulu Pictura
ja lasten teatterikoulu ÅUF - yhteensä yli 100 lasta viikoittain ja n. 10 aikuista
päivittäin, sekä gallerian valvojat.
Aloite pohjaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n viiteen sisäilmatutkimukseen, sekä
työntekijöiden kuulemiseen.
Lyhyt tapahtumakulku kronologisesti:

Vahanen Rakennusfysiikka Oy on tehnyt 5 sisäilmatutkimusta kahden
vuoden aikana.

3.4.2017: “Suosittelemme tiloissa oireilevien siirtämistä pois
rakennuksesta korjaustöiden ajaksi.”

Kaupungin tiedotus vuokralaisille - ei tiedotusta.

Työntekijöillä on oireilua sisäilmasta.

9/2017 tiloissa tehdään HySpray-käsittely, joka on todennäköisesti
vaarallinen ihmiselle, ei kerrottu käyttäjille käyttökiellosta.

Työntekijä on tilassa käsittelyn ajan, lapset altistuivat myös kemikaalille.
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31.10.2017 raportin mukaan: “Havaintojen, käyttäjien oireilun ja yläkerran
tilojen suuren käyttökuorman takia suosittelemme, että toiminta tiloissa
siirretään muualle ja tila suljetaan käyttäjiltä nopealla aikataululla.”
Kaupungin tiedotus vuokralaisille - “Det har inte kommit ännu någonting
livsfarligt. Genom golvet kan komma litet luft. Lokala skador och fuktighet
kan synas men inte så mycket att hela byggnaden borde stängas.”
Toiminta tiloissa jatkuu ennallaan.
Harrastuksissa käyvillä lapsilla alkaa ilmetä oireita.
Työntekijä lähettää sähköpostikyselyn kaupungille, johon ei vastata.
4.6.2018 Vahanen: “Suosittelemme, että toiminta rakennuksessa
lopetetaan ja käyttöä toimitilana/näyttelytilana jatketaan vasta
remonttien ja asianmukaisen homeettomaksi siivoamisen valmistuttua.”
Toiminta tiloissa jatkuu ennallaan. Osa (ei kaikki) toimijoista saa
vuokranalennuksen remontin vuoksi.
17.8.2018 raportissa toistetaan vaatimus rakennuksen tyhjentämisestä.
Remonttien yhteydessä on myös purettu asbestia, josta ei ole ilmoitettu
vuokralaisille.
11/2018 vuokralaiset saavat nähdä raportit.
12/2018 vuokralaiset tekevät joukkokantelun.

Työntekijöille on aiheutunut merkittäviä terveydellisiä ongelmia johtuen yli 6 kk
kestäneestä hälyttävän korkeasta sädesienipitoisuudesta. On huomioitavaa, että
kuvataidekoululle on aiheutunut erittäin mittavat vahingot ja vaurioituneet
tavarat on listattu tarkkaan. Listassa on kuvataidekoulun materiaaleja, työkaluja,
huonekaluja. Sen lisäksi koulun työrytmi on keskeytynyt, taidekoulun vetäjät ovat
sairastuneet sisäilman vuoksi ja uusia pysyviä toimitiloja ei ole löytynyt.
Työntekijöille aiheutunutta terveyshaittaa ei saa vähätellä, sillä kysymys on
elinikäisistä ongelmista. Osa vaurioista olisi voitu estää varhaisella puuttumisella.
Kaupungin tulee tällaisessa tilanteessa kantaa täysi vastuu tapahtuneesta.
Esitys:

Meidän tulee korvata Picturan menettämät materiaalit ja huonekalut
täysimääräisenä, sillä tilanne on ollut tiedossa kauan ja siihen ei ole
reagoitu ajoissa. Heidän tappionsa ovat aiheutuneet kaupungin
virkamiesten huolimattomuudesta.

Lasten vanhemmille tulee järjestää tiedotustilaisuus.

Myös gallerian valvojat, jotka ovat olleet kaupungin työntekijöitä, pitää
ulottaa korvausten piiriin, vaikka he eivät asemansa johdosta olleet
mukana joukkokantelun teossa.

Tämä aloite tulee saattaa tekniselle jaostolle kokoukseen, missä
käsitellään Picturan korvausvaatimusta."
Kaupunginjohtaja on 12.3.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 37 todennut, että
tekninen päällikkö Ted Bergman valmistelee kaupunginhallitukselle vastauksen
aloitteeseen viimeistään toukokuussa 2019.
Käsitelty seuraavissa kokouksissa:
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Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 11.2.2019 § 6, 3.4.2019 §
54, kaupunginhallitus 20.1.2020 § 7.

15) Maria Lindell-Luukkosen ym. aloite siitä, että Paraisten kaupunki sitoutuu
selvittämään ja arvioimaan päätöksenteossa lapsi- ja perhevaikutukset
(Kaupunginvaltuusto 19.3.2019 § 24, 246/00.02.00/2019)
Aloite kuuluu:
"Lapsen oikeuksien julistus tuli voimaan Suomessa vuonna 1991. Lasten oikeudet
on tunnustettu osaksi suomalaista lainsäädäntöä ja on velvoittava kaikille
valtiollisille ja kunnallisille viranhaltijoille sekä yksityisille tahoille, jotka hoitavat
viranomaistehtäviä. Lasten oikeuksien toteutumisen kulmakivenä voidaan pitää
päätöksentekoa, joka pohjaa päätöksenteon vaikutusten analysointiin juuri
lasten ja perheiden näkökulmasta. Ensisijaisena tavoitteena on tietenkin lapsien
edunvalvonta kaikessa päätöksenteossa, joka vaikuttaa heidän elämäänsä.
Lapsi- ja perhevaikutuksien arvioinnilla selvitetään päätöksenteon eri
vaihtoehtojen vaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin, mitä muutoksia
niistä seuraa ja kuinka lapsen oikeudet ylipäätään toteutuvat. Lapsen oikeuksien
julistuksessa edellytetään, että kaikki toimenpiteet ja päätökset, joilla on suoria
tai epäsuoria vaikutuksia lapsiin, on arvioitava niin valtiollisessa kuin
kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Lapsivaikutuksien arvioinnissa tulee
ennakoida niitä seurauksia, joita esimerkiksi lainsäädännöllä,
toimenpideohjelmilla ja resurssien jakautumisella voi olla lapsiin sekä heidän
oikeuksiensa toteutumiseen. Lastensuojelun keskusliiton mukaan lasten
näkökulmien kuuleminen ja huomioiminen on tärkeä osa lapsivaikutusten
arviointia.
Parainen on hieno kaupunki. Parainen on monien mahdollisuuksien kaupunki.
Parainen on kaupunki, joka sijoittaa huomattavasti enemmän rahaa
sivistystoimeen lasta kohden kuin moni muu kunta. Parainen haluaa varmasti olla
kaikkea tätä myös tulevaisuudessa.
Useissa lehtikirjoituksissa, keskusteluissa, monissa lautakuntien, valtuuston ja
kaupungin hallituksen pohdinnoissa nousee esille taloudelliset haasteet, lapsi- ja
perhepalveluiden ongelmat ja nyt myös asukasluvun pienenemisen uhka.
Luottamushenkilöt ovat esittäneet toimenpide-ehdotuksia kuten viisivuotiaiden
maksuton varhaiskasvatus, "rakkauden metsä", nuorille maksuton ehkäisy ja
nuorten mopoverstastoiminta, vain nyt muutamia mainitakseni. Hienoja ideoita
kaikki, valitettavasti vain eivät ole edenneet toimenpidetasolle asti.
Lapset eivät saa äänestää vaaleissa. Lapset eivät myöskään voi asettautua
ehdolle vaaleissa. Lasten asioita ja etua edustavat etupäässä aikuiset. Lasten
asioista päättäessämme on meidän aikuisten velvollisuutena selvittää, miten
meidän toimintamme tulee vaikuttamaan juuri heihin ja miten voimme taata
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lasten oikeuksien toteutumisen.
Kun lapsiperhe suunnittelee tulevaa viikkoa, suunnittelevat he sen lasten
tarpeista käsin. Kun lapsiperhe suunnittelee lomanviettoansa, suunnittelevat he
sen lasten tarpeet huomioiden. Kun lapsiperhe suunnittelee kodinostoa,
suunnittelevat he ennen kaikkea lapsien tarpeista lähtien. Kun lapsiystävällinen
kunta suunnittelee tulevaisuuttaan, pohjaavat päätökset lasten ja lapsiperheiden
parhaaksi.
Parainen on perhekaupunki. Parainen ei ole se metropoli, joka houkuttelee
loputtomalla kulttuuri-, ravintola-, kahvila- ja desingkauppatarjonnallaan.
Parainen on kaupunki, joka voi hyvin hoidettuna houkutella laadukkaalla
varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella, toimivilla ja saavutettavilla
kaksikielisillä palveluilla ja ennennäkemättömän kauniilla saaristoluonnolla.
Uusien asukkaiden toivossa, houkutellakseen nykyiset paraislaiset jäämään
Paraisille, on aivan ratkaisevaa kuinka Paraisten kaupunki päättää asennoitua
lapsia ja lapsiperheitä kohtaan. Tietoinen päätös nostaa heidän hyvinvointinsa
päätöksenteon keskiöön luo turvallisuudentunnetta ja uskoa tulevaisuuteen.
Selkeä kannanotto lasten ja perheiden puolesta on edellyttää kaikelta
päätöksenteolta lapsi- ja perhevaikutusten arviointia.
Lainaan kaupunginjohtajan blogissaan keväällä 2016 kirjoittamaa tekstiä nimellä
”Kevätilo” (tekstin olen vapaasti suomentanut): ”Kunnallista palvelua ei
tietenkään tule arvioida ainoastaan tuotannollisuuden ja tehokkuuden käsitteillä.
Me haluamme tulevaisuudessa olla parempia ymmärtämään asiakaskokemuksia
niissä asioissa, joita teemme ja siinä mitä me oikeasti saamme aikaiseksi
asiakkaille, potilaille, oppilaille ja asukkaille. Me haluamme parantaa kykyämme
tuottaa tehokasta palvelua. Haluamme tulla paremmiksi ymmärtämään mitä se
on, miten sitä mitataan ja asettamaan tavoitteita sen saavuttamiseksi. ”
Te päättäjät ja viranhaltijat, teidän tulisi siis esimerkiksi selvittää, miten lasten
hyvinvointiin vaikutetaan päätöksillä koskien

nopea bussilinja Paraisten ja Turun välillä

liikennejärjestelyt Koivuhaan koulun luona

vesi- ja hulevesimaksujen kustannukset

maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille Paraisilla asuville

tyhjäksi jäävien koulutilojen tehokas käyttö tulevaisuudessa.
Paraisten kaupunki on aktiivisesti mukana LAPE-prosessissa, jonka tavoitteena on
toimintakulttuurin muutos ja muun muassa lapsivaikutusten arvioinnin
käyttöönotto kunnissa sekä lasten osallisuuden lisääminen. Toimintakulttuurin
muutos vie aikaa ja onkin tärkeää tehdä pitkälle meneviä linjauksia ja
strategioita, jotta johdonmukainen toiminta varmistetaan. On kuitenkin
mahdollista ja syytä ryhtyä toimeen ja ottaa askel oikeaan suuntaan jo nyt:
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Päätöksenteon seurausten selvittäminen ja arviointi ennen päätöksentekoa tulisi
olla jokaisen päätöksentekoon osallistuvan tavoitteena. Lapsiin ja heidän
perheidensä hyvinvoinnin takaaminen on tietoinen signaali, jolla kunta osoittaa
arvostavansa ja huolehtivansa heidän hyvinvoinnistaan nyt ja tulevaisuudessa.
Paraisten kaupungilla on mahdollisuus olla edelläkävijä, ei vain
Varsinais-Suomessa, vaan koko Suomessa sitoutumalla lapsivaikutusten
arvioinnin käyttöönottoon päätöksenteossa.
Aloite siis kuuluu:
Paraisten kaupunki päättää ottaa käyttöön lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin
kaikessa päätöksenteossa, kaikilla tasoilla Paraisten kaupungissa vuoden 2019
aikana."
Kaupunginjohtaja on 13.5.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 46 todennut, että
kaupunginlakimies Monica Avellan valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään kaupunginhallituksen 9.9.2019 pidettävään kokoukseen.

16) Paraisten kokoomuksen aloite koskien Paraisten kaupungin tarvetta
tarkoituksenmukaisiin tiloihin sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavaan
tarpeeseen (Kaupunginvaltuusto 14.5.2019 § 46, 436/05.00/2019)
Aloite kuuluu:
"Paraisten kaupunki tarvitsee tarkoituksenmukaisia tiloja sosiaali- ja
terveydenhuollon kasvavaan tarpeeseen.
Nyt kaupungilla on mainio tilaisuus ostaa tarvitsemiaan tiloja edullisesti läheltä
terveyskeskusta.
Allekirjoittanut katsoo, että Paraisten kaupungin tulisi mahdollisimman nopealla
aikataululla ostaa Turunmaan sairaalan Paraisilla sijaitseva psykiatrinen yksikkö ja
selvittää, mitä toimintoja rakennukseen voitaisiin sijoittaa."
Kaupunginjohtaja on 18.6.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 58 todennut, että
talouspäällikkö Petra Palmroos valmistelee vastauksen aloitteeseen viimeistään
kaupunginhallituksen 4.11.2019 pidettävään kokoukseen.

17) Maria Lindell-Luukkosen ym. aloite nuorille tarkoitetun alueen
toteuttamisesta keskustaan läheisyyteen (Kaupunginvaltuusto 14.5.2019 § 48,
438/10.03.01.03/2019)
Aloite kuuluu:
"Merkkinä siitä, että Paraisten kaupunki haluaa panostaa ja välittää nuorten
hyvinvoinnista, selvitetään ja toteutetaan nopealla aikataululla nuorille keskustan
läheisyydestä alue, jonne voidaan rakentaa vähintäänkin miniareena, penkkejä,
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valaistus ja katos. Toteuttamiseen tulisi osallistaa nuoret itse."
Kaupunginjohtaja on 18.6.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 89 todennut, että
vapaa-aikasihteeri Mikael Enberg valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään kaupunginhallituksen 4.11.2019 pidettävään kokoukseen.

18) Lotta Laaksosen ym. aloite ekologisuuden kokonaisvaltaisesta
huomioimisesta uudessa suunnittelussa rakennusten ja viheralueiden osalta
(Kaupunginvaltuusto 11.6.2019 § 69, 513/00.01.03/2019)
Aloite kuuluu:
"Me haluamme kaupunkina olla ekologinen ja luova edelläkävijä, joten tarvitaan
myös ratkaisuja, jotka tukevat siihen.
- Tulevissa uusissa rakennuksissa tulee huomioida ekologisuus niin
rakennusmateriaaleissa kuin -ratkaisuissa. Arkkitehtuurisesti merkittävään,
edistykselliseen rakentamiseen tulee pyrkiä.
- Tulee käyttää mahdollisimman paikallisia materiaaleja ja kilpailutuksessa
huomioida paikallisuus erillisarvona.
- Viihtyvyyttä lisäten ja luontoarvoja korostaen kaupungin metsien retkeilyarvoa
pitää lisätä. Kaupungin tulee luopua kaikesta avohakkaamisesta ja siirtyä
jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen, jotta metsät myös pysyvät
retkeilykelpoisina. Päätös tukee myös hiilineutraaliuteen pyrkimistä.
- Rakentamisessa tulee huomioida mahdollisuus omaan energiantuotantoon
(esim. aurinkopaneelit katoille, aurinkokeräimet lämpimän veden tuotantoon).
- Kaupunkilaisten hyöty syötävien hedelmien keräämisestä – metsäpuutarhat
viheralueilla luovat myös upean kukkaloiston kevääseen.
Ehdotus: Kaupunkisuunnittelussa niin rakentamisen kuin vihersuunnittelun
alueella tulee ottaa tärkeänä osatekijänä huomioon ekologisuus ja
kaupunkiympäristön viihtyvyys viherrakentamisen myötä. Kaupunkialueelle
mahdollisimman paljon syötäviä hedelmiä tuottavia puita."
Kaupunginjohtaja on 18.6.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 63 todennut, että vt.
tekninen päällikkö Matias Jensén valmistelee vastauksen aloitteeseen viimeistään
kaupunginhallituksen 4.11.2019 pidettävään kokoukseen.

19) Lotta Laaksosen ym. aloite väistötilan hankinnasta (Kaupunginvaltuusto
11.6.2019 § 69, 519/10.03.02/2019)
Aloite kuuluu:
"On ilmeistä, että kaupungilla tulee olemaan toistuva tarve väistötiloille
pitemmällä aikavälillä. Tekemäni selvityksen mukaan tämän hetkinen
parakkikoulun ostohinta vastaa noin viiden vuoden vuokrauskustannusta.
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Ehdotan, että hankimme Paraisten kaupungille väistötilaksi parakkikoulun, jota
voi tarvittaessa siirtää, ja mikäli omalla kunnalla ei käyttötarve jatku lähivuosien
korjausten jälkeen, tilaa voi myös vuokrata ulkopuoliselle ja lopulta myydä, mikäli
käyttöä ei enää ole. Keskimääräinen parakkikoulun käyttöikä on noin 30 vuotta.
Parakkikoulun hankinta olisi suora säästö vuokraustarpeen ollessa suuri, sekä
mahdollisesti myös tulonhankintakeino.
Ehdotus: Paraisten kaupunki hankkii väistötilaksi parakkikoulun."
Kaupunginjohtaja on 18.6.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 62 todennut, että
kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl valmistelee vastauksen aloitteeseen viimeistään
kaupunginhallituksen 4.11.2019 pidettävään kokoukseen.

20) Mia Forssellin aloite kaupungin kiinteistöjen myynnin tehostamisesta
(Kaupunginvaltuusto 11.6.2019 § 71, 520/02.07.00.01/2019)
Aloite kuuluu:
"Nykyisellään prosessi on erittäin hidas ja monimutkainen, mikä osaltaan
varmasti vaikuttaa kiinteistöjen myyntiin.
Aloite: Kehittää kiinteistöjen myyntiprosessia niin, että myytävät kiinteistöt
olisivat helposti löydettävissä mm. netissä. Tavoitteena myös myyntiprosessin
yksinkertaistaminen. "
Kaupunginjohtaja on 18.6.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 59 todennut, että
talouspäällikkö Petra Palmroos valmistelee vastauksen aloitteeseen viimeistään
kaupunginhallituksen 4.11.2019 pidettävään kokoukseen.

21) Lotta Laaksosen ym. aloite vakiopaikan varaamisesta Karinakodin
saattohoidossa (Kaupunginvaltuusto 12.11.2019 § 97, 870/05.09.01/2019)
Aloite kuuluu:
"Parainen on ollut aktiivinen Karinakodin käyttäjä saattohoidossa. Keväällä
Karinakodin toiminnan jatkuvuus kyseenalaistettiin ja sittemmin toiminta on
siirtynyt Turun kaupungille. Yksittäisten väestöllisesti pienten kuntien, kuten
Parainen, on mahdotonta järjestää omaa laadukasta saattohoitoa. Paraisten
asukkaiden kannalta olisi erittäin tärkeä turvata yhteistyö jatkossakin Karinakodin
kanssa.
Turun kaupungilla on 40 saattohoitopaikkaa, Karinakodissa 20 ja Kaskenlinnassa
20. Tämä on kuitenkin todennäköisesti liikaa Turun omille tarpeille. Kuntien
välinen yhteistyö laadukkaan saattohoidon turvaamiseksi olisi tärkeä askel. Turku
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tulee varmasti punnitsemaan saattohoidon tulevaisuutta, mikäli lähikunnat eivät
lähde mukaan hankkeeseen.
Neuvottelut yhteistyöstä tulisi käynnistää Turun kaupungin kanssa. Lienee
mahdollista myös saada vakiopaikka edullisemmin kuin ostopalveluna
päiväkohtaisesti maksettu paikka. Vakiopaikan ollessa nimettynä kunnalle on
kuntalaisilla aina mahdollisuus päästä hoitoon tarvittaessa.
Pahimmillaan on uhkana, että saattohoito loppuu. Turun kaupungilla saattaa olla
intressejä muuttaa Karinakodin toimintaa mahdollisten saattohoitopaikkojen
ylitarjonnasta johtuen. Olisi suotavaa, että naapurikunnat sitoutuisivat yhdessä
saattohoitoon, Parainen voisi näyttää tässä esimerkkiä.
Paraislaisen asukkaan kokemus Karinakodin hoidosta: "Haluan kertoa, miten
minä ja perheemme koimme viimeisen yhteisen viikkomme teidän turvallisessa,
asiantuntevassa hoidossanne:
Kun mieheni syöpä lähti leviämään vuoden 2018 alussa päätimme yhdessä, että
hoidan häntä omaishoitajana loppuun saakka. Hän kesti rankat hoidot ja saimme
onneksi elää vielä kokonaisen vuoden yhdessä kotona. Onneksi kuitenkin silloin
siirto sinne Karinakotiin järjestyi, kun hänen kunto romahti äkillisesti. En tiedä,
miten olisimme kotona selvinneet. Ainakin hän olisi joutunut kärsimään entistä
enemmän ja viimeisistä päivistä olisi jäänyt järkyttävä ja ahdistava muisto niin
minulle kuin perheellemme.
Teillä Karinakodissa saimme apua aina tarvittaessa muutamassa minuutissa.
Myös meistä omaisista huolehdittiin. Tunsin, että rakkaus ja välittäminen
ympäröi meidät. Ja uskon, että sen tähden siunaus- ja muistotilaisuudesta jäi
kaunis muisto."
Kaupunginjohtaja on 19.12.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 92 todennut, että vt.
sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään kaupunginhallituksen 30.3.2020 pidettävään kokoukseen.

22) Lotta Laaksosen ym. aloite merenpohjalämmön talteenotosta lähienergian
lähteenä (Kaupunginvaltuusto 12.11.2019 § 99, 871/14.04.00/2019)
Aloite kuuluu:
"Meren ympäröimänä kaupunkina Paraisilla olisi erinomainen mahdollisuus
lähteä tutkimaan merenpohjalämmön talteenottoa lähienergian lähteenä.
Lähienergialla tarkoitetaan uusiutuvilla energialähteillä paikallisesti ja
pienimuotoisesti tuotettua energiaa. Merenpohjan lämpötila on talvella pari
astetta korkeampi kuin perinteisen maalämmön. Joka pihalle ei pysty eikä ole
mielekästä rakentaa perinteistä maalämpöputkistoa vaakatasoon, joten on syytä
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porata pystyreikä suoraan kallioon.
Sitran kyselytutkimuksen mukaan jopa neljännes suomalaisista
asunnonomistajista pohtii energiaremontin toteuttamista seuraavan kahden
vuoden aikana. Paraisilla voisimme lähteä tukemaan ekologista muutosta
yhtiöittämällä kaupungille energiantuotantoa merenpohjalämmöstä. Samalla
olemme myös esimerkkinä etulinjassa todellisena luontoarvoja kunnioittavana ja
hiilineutraaliuteen pystyvänä kaupunkina.
"Jos merenrantaan porattaisiin kolmensadan metrin pituisia maalämpöputkia
sadan kilometrin matkalle, putkista saatava energia vastaisi yhden ydinvoimalan
tuottamaa energiaa", kertoo putkiverkoston kehittäjä Mauri Lieskoski.
Lähteet ja lisää aiheesta:
https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/merenpohjasta-halpaa-lampoa/336477/
Vaasan yliopisto:
https://www.univaasa.fi/fi/news/lampoenergiaa_vesiston_pohjasta-002/
Aloite:
Paraisten kaupungin tulisi selvittää mahdollisuudet ottaa käyttöön
merenpohjalämpöä energiantuotantoon."
Kaupunginjohtaja on 30.12.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 90 todennut, että
kaupungininsinööri Manne Carla valmistelee vastauksen aloitteeseen viimeistään
kaupunginhallituksen 30.3.2020 pidettävään kokoukseen.

23) Lotta Laaksosen ym. aloite suolistosyöpien seulontojen aloittamisesta yli
60-vuotiaille (Kaupunginvaltuusto 12.11.2019 § 100, 872/05.13.09/2019)
Aloite kuuluu:
"Suolistosyövän seulonnalla voidaan säästää ihmishenkiä. On vahva tieteellinen
näyttö, että suolistosyöpää kannattaa seuloa kahden vuoden välein kaikilta
60-74-vuotiailta. Suolistosyöpään sairastuu vuosittain 3 400 ja kuolee 1 400
ihmistä. Suolistosyöpä löydetään usein vaiheessa, jossa se on jo levinnyt eikä
sairautta voida parantaa.
Se on raskasta myös hoitokustannusten kannalta. Suolistosyövän hoito on yksi
kalleimmista syöpähoidoista, ja suurin osa hoidon kustannuksista tulee levinneen
syövän hoitamisesta. Suolistosyövän seulonta maksaa 12,40 euroa seulontaan
kutsuttavaa kohti. Pitkälle edenneen suolistosyövän hoito voi maksaa jopa
100 000 euroa.
Olisi merkittävä parannus sekä inhimillisesti että taloudellisesti, jos syöpä
löydettäisiin aiemmin. Seulonnalla syöpä voidaan todeta jo vaiheessa, jossa se ei
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vielä oireile. Lisaksi seulonnalla voidaan löytää suolistosyövän esiasteita. Kun
esiasteet poistetaan, estetään syövän synty. Suolistosyövän seulonnalla
vähennetään näin sekä syöpätapauksia että syöpäkuolemia.
Suomessa ei ole vielä käynnissä valtakunnallista suolistosyövän
seulontaohjelmaa, vaikka se onkin suunnitteilla. EU on jo vuonna 2003
suosittanut seulontaohjelman käynnistämistä.
Vuonna 2019 yhdeksän kuntaa on aloittanut suolistosyövän seulonnan: Tampere,
Oulu, Jyväskylä, Ylitornio, Paimio, Sauvo, Säkylä, Muurame ja Orivesi.
Seulonta on kustannusvaikuttava ja tehokas tapa parantaa asukkaiden terveyttä,
vähentää inhimillistä kärsimystä ja säästää erikoissairaanhoidon kustannuksissa.
Tekstin asiantuntijalainaukset:
Ville Viitanen
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Aloite:
Esitämme, että Parainen aloittaa suolistosyöpäseulonnat 60 vuotta täyttäneille
kahden vuoden välein."
Kaupunginjohtaja on 19.12.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 91 todennut, että vt.
sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään kaupunginhallituksen 30.3.2020 pidettävään kokoukseen.

24) Christer Friisin ym. aloite valtionperintöjä koskevasta lisäyksestä kaupungin
hallintosääntöön (Kaupunginvaltuusto 10.12.2019 § 124, 965/00.02.01/2019)
Aloite kuuluu:
"Paraisten kaupungilla ei ole valtionperintöjen käsittelyä koskevia sääntöjä.
Hallintosääntöön tehtävässä lisäyksessä tulee tarkkaan määrätä sovellettavasta
menettelytavasta silloin, kun kaupungilla on mahdollisuus hakea valtionperintöä
käyttöönsä.
Hallintosääntöön tulee lisätä ohjeet siitä, että
- asiasta tulee informoida aluelautakuntia
- valtionperintö käytetään ensisijaisesti sillä paikkakunnalla toteutettaviin
hankkeisiin, jolla vainaja on elänyt ja toiminut
- että päätös valtionperinnön käytöstä määrätään säännössä tehtäväksi
luottamuselimessä.
Vaatimus:
Kaupunginhallitus valmistelee nopeassa järjestyksessä kaupungin
hallintosäännön muuttamisen niin, että valtuusto voi hyväksyä muutoksen
viimeistään vuoden 2020 talousarviokokouksessa."
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Kaupunginjohtaja on 19.12.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 95 todennut, että
kaupunginlakimies Monica Avellan valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään kaupunginhallituksen 30.3.2020 pidettävään kokoukseen.

25) SDP:n valtuustoryhmän aloite tonttialesta talousarviovuosina 2020-2021
Paraisille suuntautuvan muuton lisäämiseksi (Kaupunginvaltuusto 10.12.2019 §
125, 966/10.04.00/2019)
Aloite kuuluu:
"Kun Suomi juhli satavuotiasta itsenäisyyttään, Salon kaupungilla oli myynnissä
100 tonttia 100 euron kappalehintaan.
Teemme nyt konkreettisen ehdotuksen sen sijaan, että valittaisimme
negatiivisesta väestönkehityksestämme, ja ehdotamme, että myymme
kaupungin asuntotontteja puoleen hintaan seuraavina talousarviovuosina."
Kaupunginjohtaja on 19.12.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 86 todennut, että
kaupungingeodeetti Daniel Backman valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään kaupunginhallituksen 30.3.2020 pidettävään kokoukseen.

26) Helena Särkijärven ym. aloite sosiaalisen taidehankkeen käynnistämiseksi
Paraisilla (Kaupunginvaltuusto 10.12.2019 § 126, 967/00.01.03/2019)
Aloite kuuluu:
"Olemme yhteiskuntana tilanteessa, jossa hitaasta kasvusta on tulossa pysyvää,
väestö ikääntyy ja sairastavuus kasvaa. Kestävyysvajeen seurauksena paineet
hyvinvointipalvelujen uudelleentarkasteluun kasvavat. Yhteiskunnan on
tulevaisuudessa panostettava entistä enemmän ennaltaehkäiseviin
toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan vahvistaa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia.
Korjaavat toimenpiteet ovat yleensä ennaltaehkäisyä kalliimpia ja tuloksiltaan
usein epävarmoja.
Maailman terveysjärjestö WHO:n vastikään julkaiseman raportin mukaan
kansainvälisessä tiedeyhteisössä on saatu selvää näyttöä siitä, että
taidetoimintaan osallistuminen auttaa vahvistamaan ihmisten terveyttä ja
hyvinvointia.
Taiteen kokeminen tai tekeminen vaikuttavat hyvinvointiin monikanavaisesti ja
eri tavoin. Ihmisiä voidaan esimerkiksi sitouttaa taiteen avulla osallistumaan
tarvitsemaansa hoitoon tai huolehtimaan terveydestään. Taide vahvistaa
mielikuvituksen käyttöä, aktivoi aisteja, herättää tunteita ja stimuloi
aivotoimintaa. Keskoslapsille soitetun musiikin on todettu vahvistavan heidän
elintoimintojaan ja keskoskaapissa vietetty aika lyhenee. Musiikilla on
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samanlaista vaikutusta myös leikkauspotilaisiin. Tanssista taas on huomattu
olevan hyötyä esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastaville ihmisille ja
yhteisöteatterilla on todettu olevan yksilöä voimaannuttavia vaikutuksia.
Koulujen draamatoiminnan on havaittu vähentävän kiusaamista ja oppilaiden
keskinäistä kilpailua. Taiteisiin osallistuminen voi vähentää niin ikään riskiä
sairastua dementiaan tai masennukseen. Taidelähtöinen luovuus ja aktiivinen
kulttuurin harrastaminen ovat kaiken kaikkiaan erinomaisia keinoja vahvistaa niin
ihmisten fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin hyvinvointia ja terveyttä.
Oulunkaaren kuntayhtymä ja Taidekeskus KulttuuriKauppila ovat käynnistäneet
yhteisen, ESR-rahoitteisen LÄHDE! – Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen, jonka
tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin
edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Hankkeen kohderyhminä ovat
erityisesti työttömät nuoret, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat sekä
kehitysvammaiset. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka tukevat
taiteen hyvinvointia edistävää käyttöä kuntayhtymän sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Työskentelyssä hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä
ja huolehditaan asiakkaiden osallisuudesta.
Lähde! -hankkeen myötä alueelle rakentuu muun muassa puisto, joka
mahdollistaa sekä sisälle että ulos tuotavan taiteen ja taidetoiminnan
toteuttamisen. Konseptin suunnitteluun ja puiston toteuttamiseen osallistuu
mielenterveyskuntoutujia, kehitysvammaisia, vanhuksia, sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisia sekä taiteilijoita. Hankkeen Työpolku-toiminnassa luodaan taide- ja
sosiaalialan yhteistyöllä uusia keinoja tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria
sekä maahanmuuttajia. Hankkeessa luotava Sosiaalisen taiteen residenssi
puolestaan mahdollistaa liikkuvien taiteilijoiden työskentelyn yhdessä
hankealueen sosiaali- ja terveysalan yksiköiden sekä niiden sidosryhmien kanssa.
Terveys on elämän voimavara, joita ihminen voi yleensä itse monin tavoin
ylläpitää ja vahvistaa. Kaikilla ei ole tähän omia valmiuksia ja resursseja. Taiteen
keinoin on kuitenkin mahdollisuus tukea monin tavoin ihmisten hyvinvointia
esimerkiksi parantamalla sosiaalista osallisuutta, ehkäisemällä syrjäytymistä sekä
edistämällä työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä. Myös
Paraisten kaupungin tulisi hyödyntää taiteen tarjoamia mahdollisuuksia
kuntalaisten laaja-alaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Esitän, että Paraisten kaupungissa käynnistetään valmistelut kaksikielisen
sosiaalisen taidehankkeen alulle saattamiseksi. Hankkeen tavoitteena tulisi olla
muun muassa kuntalaisten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja voimaantumisen
edistäminen, sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurialan ammattilaisen
poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen sekä uusien kestävien
toimintamallien luominen. Taidehanke voitaisiin tarvittaessa toteuttaa myös
yhteistyössä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa.
Taide luo hyvinvointia. Taide luo tulevaisuutta. Taide kuuluu kaikille."
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Kaupunginjohtaja on 19.12.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 94 todennut, että
hyvinvointikoordinaattori Paula Sundqvist valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään kaupunginhallituksen 30.3.2020 pidettävään kokoukseen.

27) Lotta Laaksosen ym. aloite kaupunginvaltuuston kokousten striimaamisesta
nettiin (Kaupunginvaltuusto 10.12.2019 § 123, 969/07.02.01.00/2019)
Aloite kuuluu:
"Avoimuuden nimissä teemme valtuustoaloitteen kaupunginvaltuuston
kokouksien striimaamisesta nettiin tulevaisuudessa. Idea tukee
kuntapäätöksenteon avoimuuden lisäksi erityisesti strategian kohtaa:
osallistamme asukkaita ja kuuntelemme aktiivisesti - on tärkeää, että kuntalaiset
pääsevät myös seuraamaan päätöksentekoprosessia."
Kaupunginjohtaja on 19.12.2019 viranhaltijapäätöksellä nro 89 todennut, että
kaupunginlakimies Monica Avellan valmistelee vastauksen aloitteeseen
viimeistään kaupunginhallituksen 27.4.2020 pidettävään kokoukseen.
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saaneensa tiedoksi luettelon käsittelemättä
olevista aloitteista sekä toimenpiteet, joihin aloitteiden johdosta on ryhdytty.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: johtoryhmä
__________________

Kaupunginvaltuusto 12.05.2020 § 25
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saaneensa tiedoksi luettelon käsittelemättä
olevista aloitteista sekä toimenpiteet, joihin aloitteiden johdosta on ryhdytty.

Päätös

Keskustelun kuluessa Regina Koskinen ehdotti Carita Henrikssonin, Markku
Orellin ja Lotta Laaksosen kannattamana asian palauttamista jatkokäsittelyä
varten. 16.6. kokoontuvan valtuuston tulee saada raportti aloitteiden
valmisteluprosessista sekä vastaus siihen, miten valmistelutyötä nopeutetaan
niin, että vastaukset annetaan tiedoksi hallintosäännön §:n 30 mukaisesti.
Puheenjohtaja kysyi, voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä yksimielisesti Regina
Koskisen ehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi palautusehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksianto

Johtoryhmä
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__________________
Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 128
Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh. 044 358 5727
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että aloitteiden valmistelu on tehtävä siten, että
valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle viimeistään kaupunginjohtajan
päätöksestä ilmenevänä päivänä. Henkilö, jonka kaupunginjohtaja nimeää
aloitteen valmistelijaksi, vastaa kaupunginjohtajan päätöksestä ilmenevän
päivämäärän noudattamisesta. Aikaisempien viranhaltijoiden tilalle tulleet
viranhaltijat siirtyvät vastaamaan aikaisempien viranhaltijoiden vielä
käsittelemättä olevien aloitteiden valmistelusta.
Kaupunginhallitus päättää, että 31.12.2019 käsittelemättä olleiden aloitteiden
luettelossa olevien, vielä käsittelemättömien aloitteiden valmistelut on tehtävä
valmiiksi siten, että ne toimitetaan kaupunginhallitukselle 17.8.2020 tai 7.9.2020.
Kaupunginvaltuusto merkitsee saaneensa tiedoksi kaupunginhallituksen
päätöksen aloitteiden valmisteluprosessin nopeuttamisesta.
Kaupunginvaltuusto merkitsee saaneensa tiedoksi luettelon käsittelemättä
olevista aloitteista sekä toimenpiteet, joihin aloitteiden johdosta on ryhdytty.

Päätös

Kaupunginhallitus päättää, että aloitteiden valmistelu on tehtävä siten, että
valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle viimeistään kaupunginjohtajan
päätöksestä ilmenevänä päivänä. Henkilö, jonka kaupunginjohtaja nimeää
aloitteen valmistelijaksi, vastaa kaupunginjohtajan päätöksestä ilmenevän
päivämäärän noudattamisesta. Aikaisempien viranhaltijoiden tilalle tulleet
viranhaltijat siirtyvät vastaamaan aikaisempien viranhaltijoiden vielä
käsittelemättä olevien aloitteiden valmistelusta.
Kaupunginhallitus päättää, että 31.12.2019 käsittelemättä olleiden aloitteiden
luettelossa olevien, vielä käsittelemättömien aloitteiden valmistelut on tehtävä
valmiiksi siten, että ne toimitetaan kaupunginhallitukselle 17.8.2020 tai 7.9.2020.
Kaupunginvaltuusto merkitsee saaneensa tiedoksi kaupunginhallituksen
päätöksen aloitteiden valmisteluprosessin nopeuttamisesta.
Kaupunginhallituksen kokouksessa ilmeni, että 6.6.2017 §:ssä 84 jätetty
sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite nuorten mopoverstastoiminnasta
ei ollut mukana käsittelemättä olevien aloitteiden luettelossa, joten se tulee
lisätä luetteloon.
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28) Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite nuorten
mopoverstastoiminnasta (Kaupunginvaltuusto 6.6.2017 § 84,
486/12.05.02.00/2017)
Aloite kuuluu:
"Mopoilla/pyörillä on suuri merkitys monelle nuorelle. Monessa eri
kunnassa/kaupungissa onkin jo nuorille järjestetty tila, jossa he voivat vapaasti
korjata niin mopoja kuin polkupyöriä tai miksei vain oleilla. Nuoret ovat saaneet
itse olla mukana aktiivisesti kehittämässä toimintaa ja sitä on useimmissa
tapauksissa valvomassa nuoriso-ohjaaja tai muu vastaava henkilö.
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä haluaakin, että Paraisten kaupunki
selvittää mahdollisimman nopealla aikataululla, miten tämänkaltainen toiminta
voitaisiin järjestää Paraisilla. Selvitysprosessiin olisi hyvä osallistaa myös nuoret
itse ja kuulla kuntia, joissa samankaltaista toimintaa jo ylläpidetään."
Kaupunginjohtaja on 26.6.2017 viranhaltijapäätöksellä nro 51 todennut, että
kulttuuripäällikkö Fia Isaksson valmistelee vastausehdotuksen aloitteeseen
viimeistään kaupunginhallituksen 11.9.2017 pidettävään kokoukseen.
Kaupunginvaltuusto merkitsee saaneensa tiedoksi luettelon käsittelemättä
olevista aloitteista sekä toimenpiteet, joihin aloitteiden johdosta on ryhdytty.
Tiedoksianto

Johtoryhmä ja muut aloitteiden valmistelijoiksi nimetyt henkilöt,
kaupunginhallitus
__________________

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 87
Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saaneensa tiedoksi kaupunginhallituksen
päätöksen aloitteiden valmisteluprosessin nopeuttamisesta.
Kaupunginvaltuusto merkitsee saaneensa tiedoksi luettelon käsittelemättä
olevista aloitteista sekä toimenpiteet, joihin aloitteiden johdosta on ryhdytty.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Johtoryhmä ja muut aloitteiden valmistelijoiksi nimetyt henkilöt,
kaupunginhallitus
__________________
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Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 88
Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi seuraavat
asiakirjat:

Päätös

Ilmoitusasioita ei merkitty.
__________________
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Nina Söderlundin ym. aloite koskien kirjojen poistamista kirjastoista
735/12.07.02.00/2020
Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 89
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Kirjojen poistaminen kirjastoista
Kaikkien kirjastojen on luonnollisesti tehtävä säännöllisesti kirja- ja
aineistopoistoja. Normaalisti asukkaille annetaan mahdollisuus hakea kirjastoista
poistettavia kirjoja ja aineistoja itselleen. Joskus ilmaiseksi, joskus pientä
rahasummaa vastaan.
Elokuussa 2020 kaupungin kirjastopäällikkö kuitenkin päätti, että Nauvon
kirjastosta poistetaan ja hävitetään 13 000–14 000 kirjaa. Lainaajille, asukkaille,
lapsille tai osa-aika-asukkaille (jotka hekin ovat paikallisten kirjastojen ahkeria
käyttäjiä) ei annettu mitään mahdollisuutta hakea itselleen kiinnostavia kirjoja.
Asiasta ei tiedotettu lainkaan.
Koska Nauvon kirjasto on toiminut viime syksystä lähtien paljon pienemmissä
tiloissa Karusellen-päiväkodin muutettua tilapäisesti kirjaston tiloihin, valtaosa
kirjoista oli säilössä laatikoissa. Nämä kirjat oli tarkoitus siirtää takaisin kirjastoon
syyskuussa. Silloin oli tarkoitus käydä läpi, mitkä kirjat voidaan poistaa, ja antaa
asukkaille mahdollisuus hakea kirjoja itselleen.
Suurimman osan Nauvon kirjaston kirjoista määrääminen hävitettäviksi
seulomatta niitä mitenkään on skandaali, ja on helppo ymmärtää, että monet
ovat asiasta varsin tuohtuneita. Kirjojen joukossa on saattanut olla monia
todellisia harvinaisuuksia, myös sellaisia, joita nauvolaiset ovat vuosikymmenten
ajan lahjoittaneet hyvässä uskossa juuri Nauvon kirjastoon.
Allekirjoittanut vaatii, ettei tällaista tapahdu uudelleen ja että asukkaille on aina
annettava mahdollisuus hakea poistettavia kirjoja itselleen. Myös erityisesti
saaristossa aktiivista kolmatta sektoria voidaan tarvittaessa käyttää apuna
lajittelussa."
__________________
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Lotta Laaksosen ym. aloite koskien saaristoliikenteen sujuvoittamista
736/08.00.00.03/2020
Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 90
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Saaristoliikenteen sujuvoittaminen
Pärnäsin autojen paikoitustila ei ole tällä hetkellä riittävä, eikä käytännöllinen.
Tänä kesänä paikoitusalue oli toistuvasti pahasti tukossa ja aiheutti
myöhästymisiä lautoilta, sekä muita ongelmia. Paikoitustila tulisi organisoida
niin, että tila tulisi käytettyä paremmin, alue tulisi asvaltoida ja viivoittaa. Lisäksi
paikoitustilaa tarvitaan enemmän.
Tiettävästi paikoitusalue kuuluu elyn piiriin, mutta kaupungin tulee pyrkiä
vaikuttamaan näiden muutosten tapahtumiseen mahdollisimman nopealla
aikataululla, mieluiten jo ennen seuraavaa ruuhkakautta.
EHDOTUS:
Paraisten kaupungin tulee ottaa aktiivinen rooli ELYä kohtaan, jotta Pärnäisten
paikoitusalue saadaan kuntoon: riittävästi parkkipaikkoja, päällyste ja viivoitus."
__________________
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Lotta Laaksosen ym. aloite koskien ilmastostrategiaa
737/11.03.04/2020
Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 91
Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Ilmastostrategia
Tarvitsemme kaupungille strategian siitä, miten tulemme saavuttamaan
hallituksen asettamat ilmastotavoitteet.
Strategiassa tulee ottaa huomioon
- Hiilineutraalius
- Sisäinen ravinnekierto
- Paikallisuus hankinnoissa
- Fossiilisista polttoaineista luopuminen (omavaraisuus kaasussa?)
- Hiilen sitominen maaperään (jatkuvapeitteinen metsänkasvatus), avohakkuiden
lopettaminen kaupungin omistamissa metsissä
- Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen
- Otetaan huomioon lahopuun tarve ja osuus metsissä sekä ekologiset käytävät,
joita pitkin eri-ikäisten metsien lajisto pystyy liikkumaan
- Huomioidaan harvinaiset lajit
- Agroforestryn suosittaminen maanviljelyssä
- Erityinen huomio Itämereen valuvien päästöjen vähentämiseen
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonno
n-monimuotoisuuden-turvaava-suomi
EHDOTUS:
Laaditaan ilmastostrategia, joka vastaa hallitusohjelman asettamiin
ilmastotavoitteisiin. Strategiassa tulee ottaa huomioon ainakin:
- Hiilineutraalius
- Sisäinen ravinnekierto
- Paikallisuus hankinnoissa
- Fossiilisista polttoaineista luopuminen (omavaraisuus kaasussa?)
- Hiilen sitominen maaperään (jatkuvapeitteinen metsänkasvatus), avohakkuiden
lopettaminen kaupungin omistamissa metsissä
- Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen
- Otetaan huomioon lahopuun tarve ja osuus metsissä sekä ekologiset käytävät,
joita pitkin eri-ikäisten metsien lajisto pystyy liikkumaan
- Huomioidaan harvinaiset lajit
- Agroforestryn suosittaminen maanviljelyssä
- Erityinen huomio Itämereen valuvien päästöjen vähentämiseen"
__________________
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Muut myöhemmin kuulutetut tai kiireellisiksi katsotut asiat
Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 92

Asioita ei merkitty.
__________________
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Kokouspäivämäärä
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Valitusosoitus
Kaupunginvaltuusto
Muutoksenhakukielto ja kiellon perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
50, 51, 52, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

Valitus
Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät:
53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62
Hallintovalitus, pykälät:
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pykälät:
Valitusaika:
Kunnallisvalituksessa valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä kunnan jäsenellä, kuntalain 137 §.
Kaavojen ja rakennusjärjestysten hyväksymistä koskevien päätösten osalta valitusoikeus on lisäksi viranomaisella toimialaansa kuuluvissa kaavan ja
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevissa asioissa. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla
maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Valitusoikeus on lisäksi rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa
kuuluvissa kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevissa asioissa toimialueellaan. Maakuntakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on
valitusoikeus myös valtakunnallisella yhteisöllä, kun kysymys on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuudesta. Vaikutukseltaan vähäisestä
muun asemakaavan kuin ranta-asemakaavan muutoksesta valitusoikeus on ainoastaan asianosaisilla ja edellä mainituilla yhteisöillä ja viranomaisilla,
maankäyttö- ja rakennuslain 191 §.
Hallintovalituksessa valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä hallintolainkäyttölain 6 §:ssä tarkoitetulla viranomaisella.
Valitusaika: Kunnallis- ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tavallisessa tiedoksiannossa postitse kirjeellä vastaanottajalle vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa asia katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Todisteellisessa tiedoksiannossa tiedoksisaannin ajankohta käy ilmi saantitodistuksesta.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava hallinto-oikeudelle

mihin päätökseen haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta

minkälainen muutoksen tulisi olla

mitkä ovat muutosvaatimuksen perusteet

valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän,
siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaan muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
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