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Keskinen Tuure
Leinamo Liisa
Tuiskula Teemu
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Toropainen Helena
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Jormalainen Arto
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Tehtävä
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
18:30 - 20:30 sivistysjohtaja,
esittelijä
18:30 - 20:30 hall.siht.pöytäkirja
npitäjä
18:30 - 20:30 khallituksen
edustaja
18:30 - 18:44 liikunta- ja
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18:30 - 18:56 museonjohtaja
18:30 - 19:17 työväenopiston
rehtori

Allekirjoitukset
Anu Frosterus
puheenjohtaja

Sirpa Kotilainen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
25 - 39
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila 23.5.2019
Jouni Kaskiharju

Teemu Tuiskula

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Karkkilan kaupungin tietoverkossa 24.5.2019
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 25
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien
mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielinten kokouskutsu on
lähetettävä vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta jäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen
päättämällä tavalla.
Vapaa-aikalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet vapaa-aikalautakunnan
jäsenistä.
Ehdotus:

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

63

Karkkilan kaupunki

Pöytäkirja

Vapaa-aikalautakunta

§ 26

4/2019

16.05.2019

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 26
Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla
kaksi sitä varten valittua jäsentä.
Tarkastusvuorossa ovat Jouni Kaskiharju ja Päivi Leppänen.
Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimialassa 23.5.2019 klo 15.
Ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Kaskiharju ja Teemu
Tuiskula.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 27
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa
käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa
asian käsiteltäväksi ottamista.
Ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Viranhaltijat esittelivät omien toimialueidensa asioita tämän
pykälän käsittelyn jälkeen, ennen päätösten tekemistä.
Liikunta- ja nuorisosihteeri Anna Koivu esitteli § 28 Nyrkkeilijöiden
avustushakemus ja § 29 Palvelutalon seniorisalin hinnasto
asioiden sisältöä. Hän poistui kokouksesta esittelyn jälkeen klo
18.44.
Museonjohtaja Tommi Kuutsa esitteli § 32 Karkkilan
ruukkimuseon toimintasääntö ja § 33 Karkkilan ruukkimuseon
monivuotinen toimintasuunnitelma 2019-2023 asioiden sisältöä.
Hän poistui kokouksesta esittelyn jälkeen klo 18.56.
Työväenopiston rehtori Milla Malmberg esitteli § 30
Työväenopiston toimintasuunnitelma kaudelle 2019-2020 ja § 31
Työväenopiston kurssimaksut kaudelle 2019-2020 asioiden
sisältöä. Hän poistui kokouksesta esittelyn jälkeen klo 19.16.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nyrkkeilijöiden avustushakemus
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 28
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Karkkilan Sisu ry on lähettänyt 28.3.2019 postia liittyen vanhan
nuorisotila Kitan muuttamisesta nyrkkeilytilaksi talkootyönä.
Heidän esityksensä olisi, että kaupunki huomioisi talkootyönä
tehdyn tilan muutostyön heidän tilavuokrassa.
Karkkilan Sisu ry on toteuttanut tilan muutostyöt talkootyönä sekä
hankkinut tilaan koko lattiaa peittävän tatami alustan. Tatami on
maksanut seuralle 5500€. Tatamin kustannuksista seura on
vastannut itse. Muihin kuluihin seura on saanut avustusta eri
yrityksiltä. Tilan käyttöönotto- ja lopputarkastus on pidetty
27.3.2019.
Karkkilan sisu ry on tehnyt esimerkillistä työtä kehittäessään
liikuntaolosuhteita lajilleen sopivaksi. Tilaa on mahdollista käyttää
myös muiden liikuntalajien esim. oheisharjoittelutilana tai
työväenopiston ryhmien tilana. Karkkilan sisu on maksanut tilasta
vuokraa kaudella 2018-2019 yhteensä 1 836€. Lisäksi tilan
siivous-sopimukseen ei kuulu kuin lattia pinnat ja wc-tilat.
Tatamin pesun seura hoitaa omatoimisesti.
Vapaa-aikatoimi maksaa tekniselle toimelle sisäisenä vuokrana
53 196 euroa.
Asiantuntijana kokouksessa:
Liikunta- ja nuorisosihteeri Anna Koivu
Esityslistan liite
Karkkilan Sisu ry:ltä saapunut posti asiaan liittyen.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Karkkilan Sisu ry:n nyrkkeilyjaokselta sekä Thaiboxing clubilta ei
peritä tilavuokraa kausien 2019-2020 ja 2020-2021 osalta.
Käsittely:

Paula Salapuro poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.
Keskustelun kuluessa Teemu Tuiskulan ja Liisa Leinamon
ehdottamana päätösehdotukseen lisätään tarjotun tilan hinta
seuraavasti:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Karkkilan Sisu ry:n nyrkkeilyjaokselta sekä Thaiboxing clubilta ei
peritä tilavuokraa Kita tilan osalta kausien 2019-2020 ja
2020-2021 osalta. Kauden 2018-2019 osalta seura on maksanut
tilasta vuokraa yhteensä 1836 euroa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevin muutoksin.

Täytäntöönpano:

Karkkilan Sisu ry, liikunta- ja nuorisosihteeri

Liitteet

Liite 5

Pöytäkirjan tarkastajat:

Karkkilan Sisu ry:n viesti lautakunnalle tilavuokrista
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Palvelutalon seniorisalin hinnasto
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 29
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Palvelutalon kuntosali siirtyi vuoden 2018 alussa liikuntapalveluiden vastuulle. Aikaisemmin tilan käytöstä vastasi perusturvakuntayhtymä Karviaisen fysioterapia. Palvelutalon kuntosali on suunnattu seniori-ikäisille ja pääosin salia käyttävät vertaisohjaaja vetoiset ryhmät. Lisäksi tilaa on käyttänyt Karkkilan kaupungin henkilöstö sekä Karviaisen fysioterapia, palvelukeskuksen ryhmät ja
henkilöstö.
Seniorikuntosalin käyttömaksu vertaisohjaajavetoisissa ryhmissä
on alle 75-vuotiaille 20 € /vuosi. Yli 75-vuotiaille seniorikuntosalin
käyttö on maksutonta. Karkkilan kaupungin henkilöstö saa käyttää salia henkilöstöetuutena, joka tukee myös henkilöstön työhyvinvointia. Muiden käyttäjien osalta tilan käyttömaksua ei ole sovittu muutoksen yhteydessä. Seniorikuntosalin sisäinen vuokra
on liikuntapalveluiden budjetissa.
Asiantuntijana kokouksessa: Anna Koivu
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta päättää, että jatkossa palvelutalon seniorikuntosalin käyttömaksu 20 € peritään alle 75-vuotiailta toimintakausittain (syys- ja kevätkausi). Yli 75-vuotiaille tilan käyttö on
maksutonta. Lisäksi tilan käyttö on Karkkilan kaupungin henkilöstölle maksutonta, joka tukee henkilöstön työhyvinvointia.
Muilta käyttäjiltä peritään jatkossa käyttömaksu toimintakausittain
(syys- ja kevätkausi).
Liikuntaryhmät
Henkilöstö
Käsittely:

€ /tunti/kausi
Tilan käyttömaksu

102 €
20 € /henkilö

Käsittelyn kuluessa sivistysjohtaja muutti päätösehdotusta
seuraavasti:
Vapaa-aikalautakunta päättää, että jatkossa palvelutalon seniorikuntosalin käyttömaksu 20 € peritään 55-75-vuotiailta toimintakausittain (syys- ja kevätkausi). Yli 75-vuotiaille tilan käyttö on
maksutonta. Lisäksi tilan käyttö on Karkkilan kaupungin henkilöstölle maksutonta, joka tukee henkilöstön työhyvinvointia.
Muilta käyttäjiltä peritään jatkossa käyttömaksu toimintakausittain
(syys- ja kevätkausi).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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€ /tunti/kausi
Tilan käyttömaksu

102 €
20 € /henkilö

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevin muutoksin.

Täytäntöönpano:

liikunta- ja nuorisosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työväenopiston toimintasuunnitelma kaudelle 2019-2020
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 30
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija / lisätietojen antaja: työväenopiston rehtori Milla
Malmberg, puh. 0500 705 795 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632) edellyttää, että
opistolle tulee laatia opetuksen järjestämistä koskeva
toimintasuunnitelma.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevan työväenopiston
toimintasuunnitelman kaudelle 2019 - 2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

työväenopiston rehtori

Liitteet

Liite 6

Pöytäkirjan tarkastajat:

Työväenopiston toimintasuunnitelma 2019-2020,
Vapla 16.5.2019
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Työväenopiston kurssimaksut kaudelle 2019-2020
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 31
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija / lisätietojen antaja: työväenopiston rehtori Milla
Malmberg puh. 0500 705 795 tai sähköposti ”etunimi.sukunimi@karkkila.fi”
Työväenopiston kurssimaksut esitetään pidettäväksi pääosin ennallaan, mutta muutamia tarkennuksia on tehty (1-8 €). Maksuissa on nyt huomioitu opintosetelialennus, mikäli kurssi on kohdennettu suoraan opintosetelialennukseen oikeuttaville ryhmille
(maahanmuuttajat, työttömät, eläkeläiset). Opintoseteliavustusta
on saatu 2500 euroa, joka on vähemmän kuin aikaisemmin ja siksi opintosetelialennukseksi on laskettu 10 euroa aikaisemman 15
euron sijaan.
Esityslistan liite
- ehdotetut kurssimaksut
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta vahvistaa työväenopiston kurssimaksut
työkaudelle 2019 – 2020 liitteen mukaiseksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

työväenopiston rehtori

Liitteet

Liite 7

Pöytäkirjan tarkastajat:

Työväenopiston kurssimaksut 2019-20

71

Karkkilan kaupunki

Pöytäkirja

Vapaa-aikalautakunta

§ 32

4/2019

16.05.2019

Karkkilan ruukkimuseon toimintasääntö
52/00.01.02/2019
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 32
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija / lisätietojen antaja: museonjohtaja Tommi Kuutsa,
puh. 0500 938 337 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Karkkilan ruukkimuseo on lakisääteistä valtionosuutta saava
museo. Museolle laaditaan uudistetun museolain ja asetuksen
edellyttämä toimintasääntö.
Kaikkien museoiden, joiden tavoitteena on olla uuden museolain
mukaisen valtionosuusjärjestelmän piirissä vuodesta 2020
alkaen, tulee tehdä valtionosuuden piiriin pääsyä koskeva
hakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hakemukseen tulee
liittää ylläpitäjän säännöt, museon toimintasääntö, tilinpäätös,
tase ja toimintakertomus, talousarvio- ja toimintasuunnitelma
sekä toimintaa ja taloutta koskeva monivuotinen suunnitelma ja
kokoelmapoliittinen ohjelma.
Karkkilan ruukkimuseon vuonna 2009 hyväksytty toimintasääntö
on päivitettävä uuden museolain mukaiseksi.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy Karkkilan ruukkimuseon toimintasäännön
päivityksen.
Karkkilan ruukkimuseon toimintasääntö:
1. Karkkilan ruukkimuseo on Karkkilan kaupungin ylläpitämä
sivistystoimialaan kuuluva tulosyksikkö.
2. Karkkilan ruukkimuseo on kulttuurihistoriallinen erikoismuseo.
Museon toimialana on valimoteollisuuden vaiheiden sekä
valimotyön ja -tekniikan historian tutkiminen, tallentaminen ja
esittäminen.
3. Karkkilan ruukkimuseon toiminta-alueena on Karkkilan
kaupunki, mutta museo tutkii, tallentaa ja esittelee myös
laajemmin koko Suomen valimoteollisuuden historiaa ja
nykypäivää. Museolla on kokoelma ja kokoelmapoliittinen
ohjelma.
4. Karkkilan ruukkimuseon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa
hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksyttyjen museaalisten

Pöytäkirjan tarkastajat:

72

Karkkilan kaupunki

Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja

§ 32

4/2019

16.05.2019

periaatteiden mukaisesti sekä harjoittaa alansa tutkimus-,
näyttely-, julkaisu- ja opetustoimintaa.
5. Karkkilan ruukkimuseon työtä ohjaavat Karkkilan kaupungin
hallintosääntö, sivistystoimen johtosääntö, Karkkilan
ruukkimuseon toimintasääntö, alaan liittyvä lainsäädäntö sekä
kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in laatimat museotyön
eettiset säännöt.
6. Karkkilan ruukkimuseolla on vähintään kaksi päätoimisessa
palvelussuhteessa työskentelevää museoalan asiantuntijaa.
Museolla on myös riittävä määrä muuta henkilöstöä. Museolla on
toiminnasta vastaava päätoiminen johtaja, jolla on virkaan
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja tehtävän
edellyttämä riittävä perehtyneisyys museon toimialaan ja
tehtäviin.
7. Karkkilan ruukkimuseolla on monivuotinen museon tavoitteita,
toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma.
8. Museo on avoinna yleisölle säännöllisesti, ja sen toiminta on
ympärivuotista. Museon kokoelmat ovat museon käyttäjien
tavoitettavissa. Museon tilat ovat tarkoituksenmukaiset.
9. Karkkilan ruukkimuseota ei ylläpidetä taloudellisen voiton
tavoittelemiseksi.
10. Mikäli Karkkilan ruukkimuseon toiminta lakkautettaisiin,
säilytettäisiin museon kokoelmat edelleen yhtenäisenä
kokoelmana Karkkilan kaupungin hallinnassa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

museonjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Karkkilan ruukkimuseon monivuotinen toimintasuunnitelma 2019-2023
52/00.01.02/2019
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 33
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija / lisätietojen antaja: museonjohtaja Tommi Kuutsa,
puh. 0500 938 337 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Asiantuntijana kokouksessa:
museonjohtaja Tommi Kuutsa
Kaikkien museoiden, joiden tavoitteena on olla uuden museolain
mukaisen valtionosuusjärjestelmän piirissä vuodesta 2020
alkaen, tulee tehdä valtionosuuden piiriin pääsyä koskeva
hakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hakemukseen tulee
liittää ylläpitäjän säännöt, museon toimintasääntö, tilinpäätös,
tase ja toimintakertomus, talousarvio- ja toimintasuunnitelma
sekä toimintaa ja taloutta koskeva monivuotinen suunnitelma ja
kokoelmapoliittinen ohjelma.
Karkkilan ruukkimuseolle on laadittu uuden museolain
edellyttämä toimintaa ja taloutta koskeva monivuotinen
suunnitelma vuosille 2019 - 2023.
Esityslistan liite
- Karkkilan ruukkimuseon toimintasuunnitelma 2019-2023
Sivistysjohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Karkkilan
ruukkimuseon toimintaa ja taloutta koskevan monivuotisen
suunnitelman vuosille 2019 - 2023.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

museonjohtaja

Liitteet

Liite 8

Pöytäkirjan tarkastajat:

Karkkilan ruukkimuseon toimintasuunnitelma
2019-2023, Vapla 16.5.2019

74

Karkkilan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunta

§ 27
§ 119
§ 71
§ 22
§ 34

4/2019

07.05.2018
04.06.2018
01.11.2018
07.03.2019
16.05.2019

Valtuustoaloite / Karkkilan ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen,
kunnostaminen ja uusien reittien tekeminen
89/12.04.02/2018
Kaupunginvaltuusto 07.05.2018 § 27
Karkkilan vasemmiston valtuustoryhmä jätti seuraavan aloitteen.
Uusille karkkilalaisille on tehty kysely, jossa kysyttiin muun
muassa, mitkä ovat kaupungin positiiviset tai hyvät puolet. Lähes
kaikissa vastauksissa luonto ja ulkoilu nousivat esiin
positiivisessa mielessä.
Yksi pisimmistä ja eniten kävijöitä keräävistä ulkoilureiteistä alkaa
Myllypuistosta ja loppuu vedenpuhdistamolle.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottaa, että tämä reitti alkaisi
jo Karjaanjoen suulta ja kulkisi tehdasalueen läpi Myllypuistoon.
Näin saataisiin Vattolan uimarannan alue ja tuleva
Asemanrannan alue yhdistettyä koko Karkkilaa halkovalle
ulkoilupolulle.
Ehdotamme, että kaupunki selvittäisi, onko ulkoilureitin
suunnittelussa, kunnostuksessa ja tekemisessä mahdollista
tehdä yhteistyötä eri yhdistysten ja yritysten — niin paikallisten,
kuin laajemmin Uudellamaalla toimivien — kanssa.
Luonto ja erityisesti jokilaakson alue, on aina ollut karkkilaisille
tärkeä. Korostamme sitä mielellämme myös kaupungin rajojen
ulkopuolella ja hyödynnämme niin tehdasmiljöötä kuin
koskimaisemiamme kaupungin markkinoinnissa. Nyt olisi oiva
tilaisuus nostaa puheet teoiksi.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 119
Esittelijä: vs kaupunginjohtaja Sari Laine
vs kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää jättää valtuustoaloitteen valmistelun
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teknisen lautakunnan tehtäväksi ja pyytää lautakuntaa
selvittämään yhteistyömahdollisuuksia eri yhdistysten ja tahojen
kanssa.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että aloite
lähetetään vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi ja sieltä
edelleen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Koska ehdotusta
ei vastutettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
hyväksyneen ehdotuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevalla
muutoksella.

Täytäntöönpano:

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta 01.11.2018 § 71
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen kuva-tiimissä on käsitelty
valtuustoaloitetta. Aloite koettiin mielekkääksi ja sitä pidettiin matkailullisena vetovoimatekijänä.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen,
että ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen,
kunnostaminen ja mahdollisten uusien reittien tekeminen
kuuluvat osaksi kaupungin kokonaisvaltaista sisä- ja
ulkoliikuntapaikkojen suunnittelua, joka on käynnistetty
vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 7.6.2018, kun on
hyväksytty suunnittelua ohjaava vapaa-ajantilojen käytön ja
kehittämisen suunnitelma. Myllypuistolta alkavan ulkoilureitin
kunnostaminen yhdistäisi mielekkäällä tavalla polun kaupunkia
läpileikkaavaksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Reitistö kulkisi lähellä
kaupunkia ja sen toteuttamisvaiheessa tulisi ottaa huomioon
esteettömyys. Siinä yhdistyisi myös kaupunkilaisten arvostamat
luonto- ja kulttuuriset arvot.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa Teemu Tuiskula ehdotti puheenjohtajan
kannattamana, että valtuustoaloite palautetaan uudelleen
valmisteluun vapaa-aikatoimelle eri yhteistyötahojen
selvittämiseksi. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi lautakunnan hyväksyneen ehdotuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevalla
muutoksella.
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vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikalautakunta 07.03.2019 § 22
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Yhteistyötahoja on kartoitettu marras-helmikuun välillä. Kiinnostuksen asiaan ja myönteisen vastauksensa ovat antaneet Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys, Karkkilan Latu ja kaupungin museotoimi. Konkreettisia käytännön toimia mikään taho ei kuitenkaan
ole vielä esittänyt.
Tehdasalueen läpikulkevaa osuutta on tiedusteltu kiinteistön
omistajalta ja vastauksena on saatu ehdotus, että joen ylittäminen voisi olla mahdollista jokea ylittävän rakennuksen alta.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen,
että ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostaminen ja mahdollisten uusien reittien tekeminen kuuluvat osaksi
kaupungin kokonaisvaltaista sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen suunnittelua, joka on käynnistetty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 7.6.2018, kun on hyväksytty suunnittelua ohjaava vapaa-ajantilojen käytön ja kehittämisen suunnitelma.
Vapaa-aikalautakunta kutsuu mukaan ilmoittautuneet tahot sekä
teknisen toimen viranhaltijoita yhteiseen kokoukseen ja aloittaa
valtuustoaloitteessa esitetyn reitin suunnitelman ja kustannusarvion laadinnan.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja muutti päätösehdotustaan
seuraavasti:
Vapaa-aikalautakunta toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen,
että ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostaminen ja mahdollisten uusien reittien tekeminen kuuluvat osaksi
kaupungin kokonaisvaltaista sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen suunnittelua, joka on käynnistetty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 7.6.2018, kun on hyväksytty suunnittelua ohjaava vapaa-ajantilojen käytön ja kehittämisen suunnitelma. Ulkoilureittien kehittäminen liittyy osaksi laajempaan Karkkilan kaupungin strategiseen
kehittämiskokonaisuuteen ja tuleviin strategisiin ohjelmiin. Ohjelmia valmistellaan kevään 2019 aikana.
Vapaa-aikatoimi kutsuu mukaan ilmoittautuneet tahot sekä teknisen toimen ja elinkeino- ja matkailun kehittämisen viranhaltijat yhteiseen kokoukseen suunnittelemaan valtuustoaloitteessa esite-
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tyn reitin suunnitelman ja kustannusarvion laadinnan.
Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto, vapaa-aikatoimi, tekninen toimi,
elinkeinotoimi

Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 34
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Vapaa-aikatoimi on kutsunut koolle Karjaanjoen reitin
kunnostamisesta kiinnostuneita tahoja. Aloituskokous pidettiin
11.4.2019. Kehittämistyötä jatkettiin 2.5.2019, jolloiin tutustuttiin
aloitteen mukaiseen kunnostettavaan reittiin kävellen.

Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostaminen ja
mahdollisten uusien reittien tekeminen liittyy osaksi laajempaa
Karkkilan kaupungin strategista kehittämiskokonaisuutta ja
tulevia strategisia ohjelmia. Ohjelmia valmistellaan kevään 2019
aikana.
Valtuustoaloitteen mukainen Karjaanjoen reitin tehdasalueen
osuutta valmisteleva työryhmä on aloittanut kehittämistyönsä
osana laajempaa Karkkilan kaupungin strategista
kehittämiskokonaisuutta
ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus/-valtuusto, vapaa-aikatoimi, tekninen toimi,
elinkeinotoimi
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Vastaus valtuustoaloitteeseen / Sauna Pyhäjärven rantaan
214/00.01.01/2017
Kaupunginvaltuusto 06.11.2017 § 120
Raino Velin jätti yhdessä Keskustan valtuustoryhmän ja
kymmenen muun valtuutetun kanssa seuraavan
valtuustoaloitteen:
Pyhäjärven rannassa on kaupungilla hyvä uimaranta.
Uimakausi jää toisinaan säästä johtuen lyhyeksi ja muulloinkin
sitä voidaan pidentää rakentamalla sauna rannalla kävijöiden
käyttöön.
Ehdotamme määrärahan varaamista vuodelle 2018.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 27.11.2017 § 294
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisen
lautakunnan valmisteltavaksi, joka hankkii tarvittavat lausunnot
ao. tahoilta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 15.02.2018 § 20
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Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska
Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska,
puh. 09 4258 3754 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kaupunginvaltuustossa 6.11.2017 § 20 esitetyn valtuustoaloitteen
mukaan esitetään rakennettavaksi Pyhäjärven Vattolan
uimarantaan sauna talviuimareiden käyttöön.
Kaupungin ylläpitämä Vattolan rannan yleinen sauna sijaitsee
kylien yhteiseksi muodostetulla 1,64 hehtaarin maa-alueella
224-878-2-0, mitä hallinnoidaan oikeuksien suhteen
osakaskunnan toimesta. Tällä hetkellä kyseisen maa-alueen
osakaskunta on järjestäytymätön, mutta osakastilat on selvitetty.
Karkkilan kaupunki on osakkaana po. maa-alueella useamman
omistamansa tilan kautta, mutta ei voi yksin käyttää aluetta
koskevissa asioissa yksinomaista ratkaisuvaltaa. Asialla on em.
merkitystä, kun alueelle suunnitellaan uutta rakennusta tai
vanhan laajennusta.
Saunarakennus mahdollisine oheispalveluineen ja terasseineen
voidaan sijoittaa Pyhäjärven rantaan nykyisen uimarannan
alueelle, joka on vuonna 1981 vahvistetussa asemakaavassa
osoitettu Uv-alueeksi. Uv-alueelle on osoitettu erikseen
ohjeellisen pallokentän paikka ja pysäköintialue. Kyseisen
asemakaavan mukaan Uv-alueelle voi rakentaa
virkistystoiminnan kannalta tarpeellisia rakennuksia ja rakenteita.
Kaavassa ei ole otettu kantaa rakennusten määrään tai kokoon.
Asemakaavassa osoitetun Uv-alueen pinta-ala on noin 1,6
hehtaaria. Koko uimaranta-alueen pinta-ala ja alueella jo oleva
rakennus huomioiden noin 100 – 200 k-m2 suuruisen
saunarakennuksen, joka voi sisältää myös kioski-/baaripalveluita,
rakentaminen terassialueineen on mahdollista voimassa olevan
asemakaavan puitteissa. Sen maksimikokoa arvioitaessa tulee
huomioida rakennuksen suhde maisemaan eli mm. onko
suojaavaa puustoa rakennuksen ympärillä vai sijoittuuko se
avoimeen maisemaan. Alueella sijaitseva nykyinen uimarannan
huoltorakennus on kytketty alueella olevaan kunnallistekniikkaan.
Asemakaavan muutos tulee kyseeseen silloin, jos
saunarakennus sijoittuu em. Uv-alueen ulkopuolelle kaavan
mukaiselle puistoalueelle (P) ja se on kokonsa puolesta niin
suuri, että sillä on maisemallisia vaikutuksia. Koko Etu-Vattolan
alueella on jo vireillä asemakaavan muutos, jossa voidaan
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tarvittaessa huomioida uudet maankäytölliset ratkaisut, kuten
uimaranta-alueen kehittämistä koskevat suunnitelmat.
Lisäksi hankkeessa on syytä miettiä laajemmalla
vuorovaikutteisella osallistumisella/ käyttäjäkunnalla minkä
tasoinen ja laajuinen saunarakennus alueelle halutaan rakentaa.
Kun asiassa saadaan selvitettyä hankkeen reunaehdot ja
alustava kustannusarvio, niin näiden perusteella voidaan
tarkastella sen lopullista toteuttamista.
Toimialalla tehdyn selvityksen perusteella, pelkän talviuimareille
tarkoitetun 20 m2:n saunarakennuksen kustannusarvio on noin
20.000 eur. Mikäli saunarakennuksen yhteyteen halutaan
osoittaa 2 pukuhuonetta, tilat kahvilatoiminnan harjoittamiseksi,
varastotila uimarannan ylläpidon tarvikkeille kokonaisuudessaan
yhteensä 120 m2 ja katettu terassi 50 m2 on kustannusarvio noin
140.000 eur. Tämän lisäksi, mikäli kohteelle halutaan
arkkitehtoonista näyttävyyttä joka lisäisi kohteen vetovoimaa jopa
ulkopaikkakuntalaisille, voidaan laskea lisäkustannuksia tasosta
riippuen 20.000 - 100.000 euroa.
Kohteen suunnittelu voitaisiin toteuttaa vuoden 2018 aikana siten,
että hankkeen valitun laajuuden myötä voidaan esittää
määrärahavaraus toteutukselle vuoden 2019 talousarvioon.
Taloudelliset vaikutukset
- hankesuunnitelma 10.000 eur
Teknisen johtajan ehdotus:
Vastauksena valtuustoaloitteeseen tekninen lautakunta päättää,
että tekninen toimiala käynnistää selvityksen kiinteistön
osakaskunnan järjestäytymisen saunan rakentamiseksi kyseiselle
maa-alueelle ja käynnistää kohteen hankesuunnittelun, missä
tuodaan esille 2 - 3 eri vaihtoehtoa hankkeen toteutuksen
laajuudesta ja niiden kustannuksista. Hankesuunnitelma
kustannusarvioineen valmistellaan siten, että tarvittavat tiedot
hankkeen toteutuksesta voidaan esittää vuoden 2019
talousarvion valmistelussa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus/-valtuusto
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Kaupunginhallitus 12.03.2018 § 42
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy vastaukseksi valtuustoaloitteeseen, että tekninen
toimiala käynnistää selvityksen kiinteistön osakaskunnan
järjestäytymisestä saunan rakentamiseksi kyseiselle maa-alueelle
ja käynnistää kohteen hankesuunnittelun, missä tuodaan esille
2-3 eri vaihtoehtoa hankkeen toteutuksen laajuudesta ja niiden
kustannuksista. Hankesuunnitelma kustannusarvioineen
valmistellaan siten, että tarvittavat tiedot hankkeen toteutuksesta
voidaan esittää vuoden 2019 talousarvion valmistelussa
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa Jarkko Ilonen esitti Satu Lehtosen
kannattamana, että kaupunginjohtajan päätösehdotusta
muutetaan seuraavalla tavalla:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tekninen
toimiala käynnistää selvityksen kiinteistön osakaskunnan
järjestäytymisestä saunan rakentamiseksi kyseiselle maa-alueelle
ja käynnistää kohteen hankesuunnittelun, missä tuodaan esille
2-3 eri vaihtoehtoa hankkeen toteutuksen laajuudesta ja niiden
kustannuksista. Saunan hankesuunnittelussa kaupunki osallistaa
kuntalaisia prosessiin aktiivisesti ja tämän hankkeen
kokemuksien perusteella kehittää osallistavan hankesuunnittelun
mallin, jota voidaan vielä tulevissa hankkeissa kehittää
toimivammaksi. Hankesuunnitelma kustannusarvioineen
valmistellaan siten, että tarvittavat tiedot hankkeen toteutuksesta
voidaan esittää vuoden 2019 talousarvion valmistelussa ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli voidaan ehdotus
hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, niin
puhenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen
ehdotuksen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin Jarkko Ilosen esittämällä
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kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 07.05.2018 § 21

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
vastaukseksi valtuustoaloitteeseen,
että tekninen toimiala käynnistää selvityksen kiinteistön
osakaskunnan järjestäytymisestä saunan rakentamiseksi
kyseiselle maa-alueelle ja käynnistää kohteen hankesuunnittelun,
missä tuodaan esille 2-3 eri vaihtoehtoa hankkeen toteutuksen
laajuudesta ja niiden kustannuksista. Saunan
hankesuunnittelussa kaupunki osallistaa kuntalaisia prosessiin
aktiivisesti ja tämän hankkeen kokemuksien perusteella kehittää
osallistavan hankesuunnittelun mallin, jota voidaan vielä tulevissa
hankkeissa kehittää toimivammaksi. Hankesuunnitelma
kustannusarvioineen valmistellaan siten, että tarvittavat tiedot
hankkeen toteutuksesta voidaan esittää vuoden 2019
talousarvion valmistelussa
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Vapaa-aikalautakunta 13.09.2018 § 58
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valtuuston 7.8.2007 hyväksymän tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaan kaikkien hankkeiden toteuttaminen käynnistyy tarveselvityksellä. Kaupungin johtoryhmä 3.9.2018 linjasi, että käynnistämisvastuu on käyttäjätoimialalla, joten vapaa-aikalautakunta
vastaa tarveselvityksen laatimisesta.
Tarveselvitys voi olla erillinen asiakirja tai hankesuunnitelman
osa. Tarveselvityksen laadinnassa käytetään tarvittaessa muiden

Pöytäkirjan tarkastajat:

83

Karkkilan kaupunki

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja

§ 120
§ 294
§ 20
§ 42
§ 21
§ 58
§ 82
§ 35

4/2019

06.11.2017
27.11.2017
15.02.2018
12.03.2018
07.05.2018
13.09.2018
13.12.2018
16.05.2019

toimialojen asiantuntemusta. Tarveselvityksessä perustellaan
hankkeen tarpeellisuus ja kuvataan alustavasti eri toteuttamisvaihtoehtojen kustannus- ja muut vaikutukset ja arvioidaan eri toteuttamisvaihtoehtojen edullisuus.
Tarveselvityksen ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat. Mikäli valittu tuotantotapa edellyttää
uusia tiloja, vaihtoehtoisia ratkaisuja voivat olla esim. osto, vuokraus, peruskorjaus tai rakentaminen. Lisäksi hankkeen rahoitus
voi tapahtua eri tavoin.
Hankkeen tarveselvityksessä tulee esittää vähintään seuraavat
asiat:
1. Selvitys nykyisestä toiminnasta (toimitilat, henkilöstö jne.)
2. Selvitys hankkeen tarpeellisuudesta ja aikataulusta
3. Selvitys hankkeen strategisesta merkityksestä
4. Selvitys hankkeen vaikutuksista toimintaympäristöön
(asiakkaat, palvelut, henkilöstö ja talous)
5. Selvitys eri toteutusvaihtoehdoista
6. Selvitys eri toteutusvaihtoehtojen kustannuksista ja arvio eri toteutusvaihtoehtojen edullisuudesta
7. Alustava selvitys olemassa olevien tilojen työn aikaisesta käytöstä laajennus- ja perusparannushankkeissa
Lautakunta päättää siitä, esitetäänkö tarveselvityksen perusteella
hanketta taloussuunnitelmaan. Esitettäessa hanketta taloussuunnitelmaan, tulee ottaa kantaa valittavaan vaihtoehtoon.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta käynnistää tarveselvityksen teon ja valitsee
keskuudestaan edustajan/edustajat tarveselvitystyöryhmään. Vapaa-aikalautakunta pyytää teknistä toimea nimeämään edustajansa tarveselvitystyöryhmään.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että
vapaa-aikalautakunta ei nimeä edustajia
tarveselvitystyöryhmään, ja että tarveselvitys toteutetaan
kaupungin tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaan.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta päättää, että se ei nimeä
luottamushenkilöedustajaa / -edustajia tarveselvitystyöryhmään.
Lisäksi Vapaa-aikalautakunta esittää, että tarveselvitys
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toteutetaan kaupungin tilahankkeiden toteuttamisohjeiden
mukaisesti.
Täytäntöönpano:

Sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunta 13.12.2018 § 82
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Pyhäjärven sauna-aloitteen tarveselvityksen ensimmäisessä vaiheessa kaupunkilaisilta kyseltiin vain sähköisellä webropol-kyselyllä mielipiteitä saunan rakentamisen tarpeellisuudesta. Paperiversiovastaamista ei järjestetty. Kyselystä informoitiin sekä molemmissa paikallislehdissä, kaupungin intrassa sekä www- ja somesivuilla, viranhaltijoiden somekanavissa sekä kaupungin sisäisessä sähköpostijakelussa. Määräaikaan mennessä vastauksensa antoi 228 kuntalaista ja 4 eri järjestöjen edustajaa, jotka edustavat n. 250 jäsentä.
1.Selvitys nykyisestä toiminnasta (toimitilat, henkilöstö jne.)
Karkkilan kaupunki omistaa 2 rantasaunarakennusta, toinen kaupunkilaisten vuokrattavissa oleva Vuotinaisilla ja toinen vain kaupungin henkilöstön käytössä oleva Kovelon maja. Ruukin paja
hoitaa Vuotinaisen alueen yleisen siisteyden ja talonmiehen tehtäviä, muttei vastaa siivuoksista. Kovelon majasta vastannee tekninen toimi. Lisäksi kaupungintalolla on sauna, jota ei ole käytetty
pitkään aikaan. Myös Palvelutalolla on sen asukkaiden käytössä
oleva sauna, jonka siisteydestä vastannee kaupungin kiinteistöhuolto.
2.Selvitys hankkeen tarpeellisuudesta ja aikataulusta
Määräaikaan mennessä vastauksensa antoi 228 kuntalaista.
42,98 % (98 hlöä) vastanneista oli rakentamisen kannalla, mutta
niukka enemmistö 44,3 % (101 hlöä) ei pitänyt saunan rakentamista lainkaan tarpeellisena. 12,72 % (29 hlöä) ei osannut sanoa
kantaansa, mutta piti mahdollisena saunan rakentamista joskus
tulevaisuudessa. Vastausten näkökulmat jakautuivat käytännössä
tasan.
Saunan rakentamisen aikatauluun vastasi yhteensä 151 henkilöä.
Heistä 54,3% oli sitä mieltä, että se tulisi rakentaa jo vuosina
2019-20, 17,7% vuosina 2020-25 ja loput 28,6 % 2025 jälkeen.
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3. Selvitys hankkeen strategisesta merkityksestä
Kysyttäessä saunan imagollista ja strategista merkitystä kaupungille vastauksista 55,2 % uskoi sen parantavan kaupungin imagoa, 35,0 % ei uskonut saunan rakentamisella olevan vaikutusta
ja 9,8 % ei osannut sanoa imagollista merkitystä tai oli ”ehkä”
kannalla.
Imagon paranemiseen luottaneet uskoivat sen vaikuttavan positiivisesti myös matkailun lisääntymiseen. Vastustajat pelkäsivät taloudellista lisärasitetta kaupungille ja mahdollista ilkivaltaa sekä
vartiointikulujen lisääntymistä.
4. Selvitys hankkeen vaikutuksista toimintaympäristöön (asiakkaat, palvelut, henkilöstö ja talous)
Kyselyn mukaan hankkeen vaikutuksista toimintaympäristöön todetakoon, että saunan tulisi olla kaikkien käytettävissä, se palvelisi eri liikunnan harrastajia. Kyselyssä toivottiin myös kokonaisvaltaista Pyhäjärven ranta-alueen kehittämistä. Saunan yhteyteen
toivottiin wc-tilojen ja molemmille sukupuolille olevien pukeutumistilojen lisäksi grillausmahdollisuutta, kioskia tai olemassa olevan kunnostamista virvokkeiden ostamisen mahdollistamiseksi.
Omina kysymyksinään pohdittiin saunan siivoamista ja vastuuhenkilön /”saunamajurin” nimeämistä. Selvityksessä oltiin huolestuneita myös alueen vartioinnista ja valvonnasta ilkivallan estämiseksi. Saunan rakentamisen pelättiin rasittavan jo ennestään vaikeata kaupungin taloutta.
5. Selvitys eri toteutusvaihtoehdoista
Kyselyssä esitettiin vaihtoehtoja pienestä saunasta (6 hlöä) suureen (jopa 25-30 hlöä). Rakentamisvaihtoehtoina esiteltiin mm.
perinnesaunaa, hirsisaunaa ja holvisaunaa rinteeseen.Tekninen
toimi on kokouksessaan 15.2.2018 § 20 tarkastellut eri toteutusvaihtoehtoja, mikäli tarveselvitys antaa riittävät vastaukset hankesuunnittelun aloittamiseen.
6. Selvitys eri toteutusvaihtoehtojen kustannuksista ja arvio eri toteutusvaihtoehtojen edullisuudesta
Teknisellä toimialalla tehdyn selvityksen perusteella, pelkän talviuimareille tarkoitetun 20 m2:n saunarakennuksen kustannusarvio
on noin 20.000 eur. Mikäli saunarakennuksen yhteyteen halutaan
osoittaa 2 pukuhuonetta, tilat kahvilatoiminnan harjoittamiseksi,
varastotila uimarannan ylläpidon tarvikkeille kokonaisuudessaan
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yhteensä 120 m2 ja katettu terassi 50 m2 on kustannusarvio noin
140.000 eur.
7. Alustava selvitys olemassa olevien tilojen työn aikaisesta käytöstä laajennus- ja perusparannushankkeissa
Kaupungin omistamat tilat jäävät edelleen entisiin käyttötarkoituksiin. Vuotinaisen leirikeskuksen saunarakennusta vuokrataan
edelleen. Kaupungintalon saunan käyttöä ei ole suunniteltu lisättävän eikä Kovelonmajan saunan käyttöä laajennettavan kaupunkilaisten käyttöön.
Annettujen vastausten vastakkaiset näkökulmat jakautuivat lähes
tasan, joten voidaan todeta saunan rakentamisen kannattajia ja
vastustajia olevan yhtä paljon. Saunan rakentamisen tuomaan
vetovoimaisuuteen ja myönteisen Karkkilakuvan lisääntymiseen
luotti selvä enemmistö. Valtuusto on hyväksynyt talousarvioon
resurssia saunan hankesuunnittelun aloittamiseen.
Esityslistan liite
- kyselyn vastausraportti
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta päättää esittää tarveselvityksen perusteella
tekniselle lautakunnalle, että se aloittaa hankesuunnitelman teon
ja sen perusteella tekninen toimi esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuustolle, sisällytetäänkö itse saunan rakentaminen
taloussuunnitelmaan.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja teki muutosehdotuksen
seuraavasti:
Vapaa-aikalautakunta on käynnistänyt saunan tarveselvityksen.
Teemu Tuiskula esitti Katja Etolinin kannattamana, että
muutosehdotusta täydennetään seuraavasti:
Jatketaan tarveselvityksen tekemistä yhdessä teknisen toimialan
ja tilatyöryhmän kanssa.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko täydennetty muutosehdotus
hyväksyä yksimielisesti, ja koska sitä ei vastustettu, niin se
hyväksyttiin.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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tekninen lautakunta, tilatyöryhmä

Vapaa-aikalautakunta
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Pyhäjärven sauna-aloitteen tarveselvityksen ensimmäisessä vaiheessa kaupunkilaisilta kyseltiin vain sähköisellä webropol-kyselyllä mielipiteitä saunan rakentamisen tarpeellisuudesta. Paperiversiovastaamista ei järjestetty. Kyselystä informoitiin sekä molemmissa paikallislehdissä, kaupungin intrassa sekä www- ja somesivuilla, viranhaltijoiden somekanavissa sekä kaupungin sisäisessä sähköpostijakelussa. Määräaikaan mennessä vastauksensa antoi 228 kuntalaista ja 4 eri järjestöjen edustajaa, jotka edustavat n. 250 jäsentä.
1.Selvitys nykyisestä toiminnasta (toimitilat, henkilöstö jne.)
Karkkilan kaupunki omistaa 2 rantasaunarakennusta, toinen kaupunkilaisten vuokrattavissa oleva Vuotinaisilla ja toinen vain kaupungin henkilöstön käytössä oleva Kovelon maja. Ruukin paja
hoitaa Vuotinaisen alueen yleisen siisteyden ja talonmiehen tehtäviä, muttei vastaa siivuoksista. Kovelon majasta vastannee tekninen toimi. Lisäksi kaupungintalolla on sauna, jota ei ole käytetty
pitkään aikaan. Myös Palvelutalolla on sen asukkaiden käytössä
oleva sauna, jonka siisteydestä vastannee kaupungin kiinteistöhuolto.
2.Selvitys hankkeen tarpeellisuudesta ja aikataulusta
Määräaikaan mennessä vastauksensa antoi 228 kuntalaista.
42,98 % (98 hlöä) vastanneista oli rakentamisen kannalla, mutta
niukka enemmistö 44,3 % (101 hlöä) ei pitänyt saunan rakentamista lainkaan tarpeellisena. 12,72 % (29 hlöä) ei osannut sanoa
kantaansa, mutta piti mahdollisena saunan rakentamista joskus
tulevaisuudessa. Vastausten näkökulmat jakautuivat käytännössä
tasan.
Saunan rakentamisen aikatauluun vastasi yhteensä 151 henkilöä.
Heistä 54,3% oli sitä mieltä, että se tulisi rakentaa jo vuosina
2019-20, 17,7% vuosina 2020-25 ja loput 28,6 % 2025 jälkeen.
3. Selvitys hankkeen strategisesta merkityksestä
Kysyttäessä saunan imagollista ja strategista merkitystä kaupun-
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gille vastauksista 55,2 % uskoi sen parantavan kaupungin imagoa, 35,0 % ei uskonut saunan rakentamisella olevan vaikutusta
ja 9,8 % ei osannut sanoa imagollista merkitystä tai oli ”ehkä”
kannalla.
Imagon paranemiseen luottaneet uskoivat sen vaikuttavan positiivisesti myös matkailun lisääntymiseen. Vastustajat pelkäsivät taloudellista lisärasitetta kaupungille ja mahdollista ilkivaltaa sekä
vartiointikulujen lisääntymistä.
4. Selvitys hankkeen vaikutuksista toimintaympäristöön (asiakkaat, palvelut, henkilöstö ja talous)
Kyselyn mukaan hankkeen vaikutuksista toimintaympäristöön todetakoon, että saunan tulisi olla kaikkien käytettävissä, se palvelisi eri liikunnan harrastajia. Kyselyssä toivottiin myös kokonaisvaltaista Pyhäjärven ranta-alueen kehittämistä. Saunan yhteyteen
toivottiin wc-tilojen ja molemmille sukupuolille olevien pukeutumistilojen lisäksi grillausmahdollisuutta, kioskia tai olemassa olevan kunnostamista virvokkeiden ostamisen mahdollistamiseksi.
Omina kysymyksinään pohdittiin saunan siivoamista ja vastuuhenkilön /”saunamajurin” nimeämistä. Selvityksessä oltiin huolestuneita myös alueen vartioinnista ja valvonnasta ilkivallan estämiseksi. Saunan rakentamisen pelättiin rasittavan jo ennestään vaikeata kaupungin taloutta.
5. Selvitys eri toteutusvaihtoehdoista
Kyselyssä esitettiin vaihtoehtoja pienestä saunasta (6 hlöä) suureen (jopa 25-30 hlöä). Rakentamisvaihtoehtoina esiteltiin mm.
perinnesaunaa, hirsisaunaa ja holvisaunaa rinteeseen.Tekninen
toimi on kokouksessaan 15.2.2018 § 20 tarkastellut eri toteutusvaihtoehtoja, mikäli tarveselvitys antaa riittävät vastaukset hankesuunnittelun aloittamiseen.
6. Selvitys eri toteutusvaihtoehtojen kustannuksista ja arvio eri toteutusvaihtoehtojen edullisuudesta
Teknisellä toimialalla tehdyn selvityksen perusteella, pelkän talviuimareille tarkoitetun 20 m2:n saunarakennuksen kustannusarvio
on noin 20.000 eur. Mikäli saunarakennuksen yhteyteen halutaan
osoittaa 2 pukuhuonetta, tilat kahvilatoiminnan harjoittamiseksi,
varastotila uimarannan ylläpidon tarvikkeille kokonaisuudessaan
yhteensä 120 m2 ja katettu terassi 50 m2 on kustannusarvio noin
140.000 eur.
7. Alustava selvitys olemassa olevien tilojen työn aikaisesta käy-

Pöytäkirjan tarkastajat:

89

Karkkilan kaupunki

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja

§ 120
§ 294
§ 20
§ 42
§ 21
§ 58
§ 82
§ 35

4/2019

06.11.2017
27.11.2017
15.02.2018
12.03.2018
07.05.2018
13.09.2018
13.12.2018
16.05.2019

töstä laajennus- ja perusparannushankkeissa
Kaupungin omistamat tilat jäävät edelleen entisiin käyttötarkoituksiin. Vuotinaisen leirikeskuksen saunarakennusta vuokrataan
edelleen. Kaupungintalon saunan käyttöä ei ole suunniteltu lisättävän eikä Kovelonmajan saunan käyttöä laajennettavan kaupunkilaisten käyttöön.
Annettujen vastausten vastakkaiset näkökulmat jakautuivat lähes
tasan, joten voidaan todeta saunan rakentamisen kannattajia ja
vastustajia olevan yhtä paljon. Saunan rakentamisen tuomaan
vetovoimaisuuteen ja myönteisen Karkkilakuvan lisääntymiseen
luotti selvä enemmistö. Valtuusto on hyväksynyt talousarvioon
resurssia saunan hankesuunnittelun aloittamiseen.
Muut markkinaehtoiset saunapalvelut
Kevään 2019 aikana on kartoitettu saunapalvelujen tarjoajia. Karjaanjoen varrella sijaitsevat Tehtaan hotellin sauna sekä Seurahuoneen kellarin sauna ovat vuokrattavissa. Nämä saunapalvelut
toimivat markkinaehtoisesti. Hinnasto on oheismateriaalissa.
Kaupungin omistuksessa olevan Vuotinaisten saunan ylläpidosta
on aikaisemmin neuvoteltu Karkkilan Ladun kanssa. Sijaintinsa
vuoksi kävijämäärä on toistaiseksi jäänyt vähäiseksi. Ladulta on
pyydetty kirjallinen vastine lautakunnan kokousta varten.
Olemassa oleva saunapalvelutarjonta ei ole kaikkien halukkaiden
saunojien ulottuvissa.Tehdyn kyselyn perusteella karkkilalaisilla
on tarve yleiselle ja edulliselle saunalle. Vastanneista saunan rakentamisen kannattajia ja vastustajia on lähes yhtä paljon. Kyselyyn vastanneet esittivät useita eri kokoisia saunan toteutusvaihtoehtoja. Hankkeeseen kielteisesti suhtautuneiden yleisin näkökulma oli haastava kaupungin taloudellinen tilanne sekä vaikeus
arvioida saunan käyttökuluja. Keväällä kokoontuneessa tilatyöryhmän kokouksessa käytiin tilannekatsaus hankkeen etenemisestä.Tarveselvitystä ei jatkettu.
Vapaa-aikalautakunta on laatinut tarveselvityksen, jonka pohjalta
Kaupunginhallitus päättää, käynnistääkö käyttäjätoimiala hankesuunnitelman.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
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kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy laaditun tarvesuunnitelman ja päättää hankesuunnitelman
laadinnan aloittamisesta; ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa Teemu Tuiskula ehdotti Tuure Keskisen
kannattamana seuraavaa:
Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaupungin taloudellisen tilanteen ja
lähivuosien näkymät huomioon ottaen, uuden saunan
rakentaminen ei ole tällä hetkellä ajankohtaista ja järkevää.
Saunan rakentamisesta järjestettiin kuntalaiskysely ja laadittiin
tarveselvitys kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
Kuntalaiskyselyssä määräaikaan mennessä vastauksensa antoi
228 kuntalaista. 42,98 % (98 hlöä) vastanneista oli rakentamisen
kannalla, mutta niukka enemmistö 44,3 % (101 hlöä) ei pitänyt
saunan rakentamista lainkaan tarpeellisena. 12,72 % (29 hlöä) ei
osannut sanoa kantaansa, mutta piti mahdollisena saunan
rakentamista joskus tulevaisuudessa. Vastausten näkökulmat
jakautuivat käytännössä tasan.
Laaditun tarveselvityksen perusteella saunarakennuksen hinta
muodostuu kohtalaisen korkeaksi ja lisäksi ylläpitokulut
rasittaisivat entisestään kaupungin taloutta.
Ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen sen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevin muutoksin.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus/-valtuusto
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Talouden seuranta
156/02.02.00/2018
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 36
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
puh.050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Talousarvion 2019 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion
toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka
toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.
Taloushallinnon valmistelemat kuukausittaiset toteutumaraportit
valmistuvat aikataulun mukaan kunkin kuukauden 19. päivä.
Tammi-huhtikuun
toteutumaluvut
saadaan
seuraavaan
kokoukseen.
Tammi-maaliskuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut
26,11 % ja toimintakuluista 25,31 %. Toimintakatteen toteuma on
25,15 %.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta
saatetuksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

merkitsee

talousseurannan

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

tietoonsa
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16.05.2019

Vapaa-aikalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 37
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Viranhaltijapäätökset ajalta 1.3. - 5.5.2019
Sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset
11.3.2019 § 4; Vuotinaisten leirikeskuksen kesäkäyttövuorot
vuonna 2019
Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätökset
12.3.2019 § 1; E-kirjojen ja e-äänikirjojen lainausjärjestelmän ja
e-kirjojen ja e-äänikirjojen hankinta
Päätettiin hankkia e-kirjat ja e-äänikirjat lainausjärjestelmineen
Axiell Media AB:lta
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuksi ja päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja
hallintosäännön 58 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 38
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Vapaa-aikalautakunnalle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset:
Karkki-Rasti ry 6.5.2019, Kartoituksen toimintasuunnitelma 2019
Vapaa-aikalautakunnan avustuksen kohteena olevan
suunnistuskartan toimintasuunnitelma
Aluehallintovirasto 1.3.2019, ESAVI/23664/2018
Valtionavustuspäätös; Yhdessä liikkuen! -hanke 2019,
9000 euroa (60%).
Aluehallintovirasto 1.3.2019, ESAVI/23291/2018
Valtionavustuspäätös; Puuskutusta päivään -hanke 2019,
24000 euroa (50%)
Aluehallintovirasto 17.4.2019, ESAVI/23680/2018
Valtionavustuspäätös; Mukavaa harrastaa -hanke 2019-2020,
6000 euroa (90%)
Aluehallintovirasto 26.4.2019, ESAVI/23669/2018
Valtionavustuspäätös; Etsivä nuorisotyö Karkkilassa 2019-2020,
55000 euroa
Aluehallintovirasto 3.5.2019, ESAVI/23273/2018
Valtionavustuspäätös; Nuorten työpajatoiminta 2019,
80000 euroa (75%)
Opetushallitus 12.4.2019, 295/385/2019
Valtionavustuspäätös; Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 2019, 25075 euroa (85%)
Opetushallitus 3.5.2019, 296/385/2019
Valtionavustuspäätös; Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus
2019, 2500 euroa
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tietoonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin sekä hyväksyy niiden kohdalle merkityt täytäntöönpanotoimenpiteet.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ajankohtaiset asiat
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 39
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Kokouksessa käydään läpi katsaus lautakunnan ja esittelijän
ajankohtaisista asioista.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta merkitsee katsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 24.5.2019.
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§:t 25-27, 30, 32-39
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
§:t 28-29, 31
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus
Helsingin hallinto-oikeudelle:
§:t **
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan § ** ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
OIKAISUVAATIMUS
koskee §:iä 28-29, 31
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe klo 9.00-15.00.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Karkkilan vapaa-aikalautakunnalle, osoitteeseen kirjaamo PL 50,
03601 Karkkila (Käyntiosoite Valtatie 26, 03600 Karkkila). Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös telekopiona fax nro 09 4258 3625 tai sähköpostina osoitteeseen
kirjaamo@karkkila.fi.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
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Kunnallisvalitus ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 8.00 - 16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus §:t **
Hallintovalitus §:t **
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36, 00521 Helsinki
(käyntiosoite Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki)
Puhelin 0295 021 000
Faksi 09 615 00829
sähköposti: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Avoinna ma-pe klo 8.00 - 16.15
§:t **
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
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- päätös on muuten lainvastainen.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on myös ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa
ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa
11.12.2015/1455.
MUUTOKSENHAKU HANKINNOISSA
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi,
mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 300.000 € erityiset palvelut
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
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I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun § **
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta. Hankintaoikaisu on toimitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe
klo 9.00-15.00.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisu on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Hankintaoikaisuviranomainen
Hankintaoikaisu tehdään Karkkilan kaupunginhallitukselle, osoitteeseen kirjaamo, PL 50,
03601 Karkkila (Käyntiosoite Valtatie 26, 03600 Karkkila). Hankintaoikaisu voidaan toimittaa
myös telekopiona fax nro 09 4259 3625 tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@karkkila.fi.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian § ** markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
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Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan
hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on
tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 147 §:n nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset
ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on
esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö,
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite
ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta,
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
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käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Erityisalojen hankintalain mukaiset hankinnat
Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja
postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa
11.12.2015/1455.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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