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12.06.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV § 60
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtajan esityksestä kaupunginvaltuusto päätti vetää asian
”Eron myöntäminen luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta,
elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta” esityslistalta.
Kaupunginvaltuusto onnitteli valtuutettu Leif Skogsteria
60-vuotissyntymäpäivän johdosta.
Tauko kello 18.20–18.38.
Kaupunginvaltuusto päätti käsitellä asian ”Autoedun
myöntäminen” asiana numero 3.

---
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Pöytäkirjantarkastajat
KV § 61
Päätös:
---
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Autoedun myöntäminen
293/01.02.01/2019
KH § 160
Valmistelijat: kaupunginkamreeri Johan Mattsson, puh:
040 481 4675, ja henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm, puh:
0440 555 250
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto kävi helmikuussa 2019
kehityskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa hallintosäännön
edellyttämällä tavalla. Tästä keskustelusta raportoitiin
kaupunginvaltuustolle maaliskuussa. Kehityskeskustelun
yhteydessä käydyssä keskustelussa kaupunginjohtajan palkasta,
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto päätti esittää
kaupunginjohtajalle autoetua.
Hallintosäännön 53 § 3:n mukaan kaupunginhallitus päättää
kaupunginjohtajan palkasta. Koska kaupunginvaltuuston
hyväksymässä kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa on sovittu
kaupunginjohtajan palkasta ja hänelle maksettavista eduista, on
tarkoituksenmukaista, että kaupunginvaltuusto ottaa kantaa myös
autoedun myöntämiseen. Ehdotettavan autoedun kuluja ei ole
huomioitu talousarviossa.
Loviisan kaupunki haluaa lisätä sähköautojen käyttöä ja
kaupunginjohtajan käytössä oleva sähkökäyttöinen virka-auto
toimisi hyvänä signaalina. Tiedustelujen ja keskustelujen
perusteella leasingrahoitteinen VW e-Golf -suurusluokan auto
olisi sopivin. Huoltoleasingsopimuksen, joka sisältää kaiken
ylläpidon 45 000 kilometriin asti (ylittävät kilometrit
0,17 euroa/kilometri), kuukausikustannus on toimittajasta riippuen
600–900 euro kuukaudessa. Tällöin 36 kuukauden sopimuksen
arvo on 21 600–32 400 euroa eli kyse on kaupungin
pienhankintaohjeiden mukaisesti tehtävästä hankinnasta.
Kuukausikustannuksen lisäksi tulee autolle ottaa kaskovakuutus,
jonka hinta on noin 80 euroa kuukaudessa.
Ajanjaksolla heinäkuu–joulukuu 2019 leasingsopimuksen
kustannus olisi 3 600–5 400 euroa ja tämän jälkeen 7 200–10 800
euroa vuodessa.
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Esittelijä: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia
Heijnsbroek-Wirén
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginjohtajalle myönnetään autoetu yllä mainitun mukaisesti.
Tarvittaessa vuoden 2019 lisämäärärahaesitys tuodaan
kaupunginvaltuuston käsittelyyn syksyllä. Kaupunginhallitus
vastaa 36 kuukauden leasingsopimuksen solmimisesta kaupungin
pienhankintaohjeen mukaisena hankintana.

Päätös:

Asian esittelijä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia
Heijnsbroek-Wirén lisäsi ehdotuksen ensimmäiseksi lauseeksi:
”Kaupunginhallitus palautti asian uuteen valmisteluun 6.5.2019”.
Jäsen Jari Kekkonen ehdotti, että asiaan palataan
talousarvioehdotuksen yhteydessä.
Kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Arja
Isotalo kannatti jäsen Jari Kekkosen ehdotusta.
Äänestys
Pohjaesitys JAA 6 ääntä (Karvonen, Uutinen, Sjödahl, Karlsson,
Thesslund, Heijnsbroek-Wirén)
Kekkosen vastaehdotus EI 3 ääntä (Isotalo, Kekkonen, Peltoluhta)

Pohjaehdotus hyväksyttiin.
Päätös ehdotuksen mukainen.

--KV § 62
Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginjohtajalle myönnetään
autoetu yllä mainitun mukaisesti. Tarvittaessa vuoden 2019
lisämäärärahaesitys tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn
syksyllä.
Päätös:

Valtuutettu Pertti Lohenoja esitti, että autoetua ei myönnetä.
Valtuutetut Daniel Hannus ja Kari Hagfors kannattivat valtuutettu
Pertti Lohenojan ehdotusta.
Äänestys
Pohjaesitys JAA 20 ääntä
Valtuutettu Lohenojan vastaehdotus EI 12 ääntä
Tyhjä 1
Poissa 2

Pohjaesitys hyväksyttiin.
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Päätös ehdotuksen mukainen.
Valtuutettu Kari Hagfors ja SDP:n valtuustoryhmä jättivät eriävän
mielipiteen pöytäkirjaan, liite nro 1.
---
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§ 126
§ 150
§ 63
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23.04.2019
20.05.2019
12.06.2019

Loviisan kaupungin konserniohje
264/00.01.01/2019
KH § 126
Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Loviisan kaupungilla on konserniohje, joka noudatetaan
tytäryhteisöissä ja mahdollisuuksien mukaan muissa konserniin
kuuluvissa yhteisöissä. Konserniohje huomioidaan soveltuvin osin
muissa yhteisöissä, joissa kaupungilla on intressiä.
Konserniohjetta päätettiin päivittää koska olosuhteet ovat
muuttuneet, kaupunki on tehnyt organisaatiomuutoksen ja uusia
konserniyhtiöitä on tullut. Liitteenä oleva konserniohje, joka
korvaisi edellisen, on valmisteltu kaupunginjohtajan johdolla
ulkopuolisen juristin avulla ja sitä on käyty läpi ja hieman
muokattu kehitys- ja konsernijaoston kokouksessa 4.4.2019.
Liite nro 1.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan konserniohjeen
Loviisan kaupungin uudeksi konserniohjeeksi.

Päätös:

Jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun
kohdan 16 osalta, ja jäsen Arja Isotalo kannatti ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asia palautettiin valmisteluun.

--KH § 150
Liite nro 1.

Ptk:n tark.

Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
liitteenä olevan konserniohjeen Loviisan kaupungin uudeksi
konserniohjeeksi.

Päätös:

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Arja Isotalo ehdotti,
että konserniohjeen kohdassa 5 toisen kappaleen viimeinen lause
muutetaan muotoon: ”Kaupunginjohtaja valitsee edustajat tai
ehdokkaat sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallintoelimiin,
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joissa kaupungin omistus on alle 10 %, ja antaa heille tarvittaessa
ohjeita.”
Jäsen Jari Kekkonen kannatti kaupunginhallituksen 1.
varapuheenjohtaja Arja Isotalon ehdotusta.
Äänestys
Pohjaesitys JAA 4 ääntä (Karvonen, Sjödahl, Karlsson,
Heijnsbroek-Wirén)
Isotalon vastaehdotus EI 5 ääntä (Isotalo, Uutinen, Thesslund,
Kekkonen, Peltoluhta)

Vastaehdotus hyväksyttiin.
Päätös ehdotuksen mukainen konserniohjeeseen tehty muutos
huomioiden.
--KV § 63
Liite nro 2.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan konserniohjeen
Loviisan kaupungin uudeksi konserniohjeeksi.

Päätös:

Kaupunginjohtaja saapui kokoukseen kello 18.59.
Valtuutettu Pertti Lohenoja esitti asian palauttamista valmisteluun.
Valtuutettu Daniel Hannus kannatti valtuutettu Pertti Lohenojan
esitystä.
Äänestys
Jatkettu käsittely JAA 21 ääntä
Valtuutettu Lohenojan palautusesitys EI 12 ääntä
Poissa 2

Käsittelyä jatkettiin.
Valtuutettu Kari Hagfors ehdotti seuraavia muutoksia
konserniohjeeseen:



Ptk:n tark.

Kohdan 17 viimeinen lause muutetaan muotoon ”Yhdellä henkilöllä
ei saa olla enempää kuin kaksi Loviisan kaupungin konsernin
hallitustehtävää”
Kohtaan 17 lisätään viimeiseksi kappaleeksi ” Mikäli kyseessä on
vain yhden edustajan valinta osakkuus- tai konserniyhtiön
hallitukseen tai hallintoneuvostoon, edellytetään hänen kuntalain ja
asianomaisen yhtiön yhtiöjärjestysten perusteella omaavan kokemusta
monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa ja
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yritystoiminnassa. Valtuustoryhmiä pyydetään tekemään
ehdotuksensa valittavasta henkilöstä hänen ansioluettelonsa
esitykseen liittäen. Lopullisen päätöksen valittavasta henkilöstä tekee
esitysten perusteella kaupunginhallitus.”
Ehdotusta ei kannatettu.
Päätös ehdotuksen mukainen.
SDP:n valtuustoryhmä jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.
---
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§ 168
§ 64

6/2019

03.06.2019
12.06.2019

Rantatontin nro 51 myynti
423/10.00.02/2019
KH § 168
Valmistelija: projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg, puh. 0440
555 405
Rantatontin nro 51 vuokralainen on pyytänyt saada ostaa Loviisan
kaupungilta vuokraamansa alueen. Vuokralainen on toivonut, että
tonttia laajennetaan niin, että noin 1 550 m²:n tonttiin liitetään
noin 1 900 m²:n kokoinen alue tontin takaa. Alueella on myös
rantaa, mutta myynti ei vaikuta naapureiden mahdollisuuteen
laajentaa tonttejaan.
Loviisan kaupunginvaltuusto vahvisti 17.1.2018 päätöksellään, §
6, rantatonttien myyntiperiaatteet. Päätöksestä jätettiin yksi valitus
eikä päätös ole lainvoimainen. Valituksen mukaan vahvistetut
hinnat ovat liian korkeita. Tontin nro 51 vuokralainen on tietoinen
tilanteesta, mutta haluaa siitä huolimatta ostaa rantakiinteistön
päätöksen mukaiseen hintaan perustuen.
Alueella on voimassa Loviisan rantaosayleiskaava, jossa kaupan
kohteena oleva alue on loma-asuntoaluetta. Kaavamääräysten
mukaan vähintään 2 000 m²:n rakennuspaikka antaa
rakennusoikeuden yhdelle korkeintaan 120 m²:n vapaa-ajan
asunnolle ja yhteensä 60 m²:n talousrakennuksille.
Projektinjohtopäällikkö on neuvotellut alueen kaupasta
vuokralaisen kanssa. Kaupankohteeksi sovittiin kiinteistöstä Ersta
434-409-2-117 noin 3 450 m²:n määräala.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti rakennuspaikan
lähtöhinta on 35 euroa/m² siihen asti, kun pinta-ala antaa
rakennusoikeutta. Loviisan rantaosayleiskaavan alueella tämä ala
on 2 000 m², ja alaa lisäksi korjataan kertoimella 0,2. Koska alle
25 prosenttia myytävästä tontista ylittää korkeuden 2,8 metriä,
hintaa korjataan kertoimella 0,97. Tontti avautuu lounaaseen, joten
korjauskertoimeksi tulee 1,1, ja Valkon satama siiloineen näkyy
noin 2 kilometrin etäisyydellä mutta ei keskellä pääsuunnassa.
Tällöin kerroin on 0,95. Tontin nro 51 yksikköhinta on tällöin
35,48 euroa/m², ja 2 000 m²:n ylittävän tontin hinta on 7,10
euroa/m². Kokonaishinta nousee vielä 1,5 prosentilla, koska
kauppa solmitaan vuonna 2019.

Ptk:n tark.
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Rantatontin nro 51 ja sen lisämaiden kauppahinta on yhteensä 82
463 euroa. Ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion ja vastaa
kiinteistönmuodostamiskustannuksista.
Liite nro 2.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Loviisan
kaupunki myy kiinteistön Ersta 434-409-2-117 noin 3 450 m²:n
määräalan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti hintaan 82 463
euroa ja valtuuttaa elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan
allekirjoittamaan kyseessä olevan kauppakirjan. Kauppakirjaan
voidaan tehdä teknisiä korjauksia.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 64
Liite nro 3.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Loviisan kaupunki myy
kiinteistön Ersta 434-409-2-117 noin 3 450 m²:n määräalan
liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti hintaan 82 463 euroa ja
valtuuttaa elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan
allekirjoittamaan kyseessä olevan kauppakirjan. Kauppakirjaan
voidaan tehdä teknisiä korjauksia.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---
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§ 178
§ 65
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03.06.2019
12.06.2019

Tonttikampanja Kylien kaupungissa
164/10.00.02/2019
KH § 178
Valmistelija: maankäyttöinsinööri Tero Taivassalo, puh. 040 182
8549
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus vastasi maaliskuussa 2019
valtuustoaloitteeseen, jonka aiheena oli tonttikampanja kylien
kaupungissa. Kaupunginvaltuusto käsitteli aloitteen loppuun
kokouksessaan 20.3.2019 (§ 31). Vastauksessa
toimenpidealoitteena ehdotettiin, että asuntotonttien
luovutushintoja alennetaan Koskenkylässä 30 prosentilla sekä
muilla alueilla kuin kaupunginosissa 1–13 50 prosentilla myynnin
edistämiseksi ajalla 27.4.2019–31.12.2020. Tontin vuokra
laskettaisiin kuitenkin normaalista hinnasta.
Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen oli epäselvää se,
voitiinko tonttikampanja aloittaa kaupunginvaltuuston tekemän
päätöksen perusteella 27.4.2019. Yhtään asuntotonttia ei ole
kuitenkaan vuokrattu tai myyty 27.4.2019 jälkeen. Nyt tehtävän
uuden päätöksen tarkoituksena on selkeyttää tilannetta tältä osin.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
asuntotonttien luovutushintoja alennetaan Koskenkylässä 30
prosentilla sekä muilla alueilla kuin kaupunginosissa 1–13 50
prosentilla myynnin edistämiseksi alkaen siitä, kun tämä päätös on
lainvoimainen 31.12.2020 asti. Tontin vuokra lasketaan kuitenkin
normaalista hinnasta.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.
Nuorisovaltuutettu poistui kokouksesta kello 20.40.

---
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KV § 65
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että asuntotonttien luovutushintoja
alennetaan Koskenkylässä 30 prosentilla sekä muilla alueilla kuin
kaupunginosissa 1–13 50 prosentilla myynnin edistämiseksi
alkaen siitä, kun tämä päätös on lainvoimainen 31.12.2020 asti.
Tontin vuokra lasketaan kuitenkin normaalista hinnasta.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---
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07.02.2019
16.04.2019
20.05.2019
12.06.2019

Periaatteet, joiden mukaan vesiosuuskunnat voivat halutessaan luovuttaa putkistonsa ja
vastuunsa Loviisan Vesiliikelaitokselle
43/00.01.00/2019
LOVESI § 7
Valmistelijat: vt. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Ulf
Blomberg, puh. 0440 555 405, Loviisan Vesiliikelaitoksen johtaja
Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409, infrastruktuuripäällikkö
Markus Lindroos, puh. 050 382 7550 ja
ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki, puh.
040 777 3460.
Kevään 2018 aikana tehtiin Loviisan alueella toimiville
vesiosuuskunnille vesihuoltokysely. Kyselyn tarkoituksena oli
selvittää osuuskuntien toimintaedellytyksiä, tulevaisuuden
näkymiä sekä mahdollisuuksia ja halukkuutta liittyä suuremmiksi
organisaatioiksi tai Loviisan Vesiliikelaitokseen. Kyselyn
vastausprosentti oli 95, yksi osuuskunta ei vastannut kyselyyn.
Loviisan alueella toimii 20 vesiosuuskuntaa tai vastaavaa. 18
niistä toimittaa vettä ja 16 on jätevesitoimijoita. Kahdella
osuuskunnalla on oma vedenottamo ja muut ostavat vetensä
Loviisan Vesiliikelaitokselta. Jätevesiverkoston omaavat
osuuskunnat toimittavat jätevetensä Loviisan Vesiliikelaitoksen
puhdistamoon. Yhteenlaskettu vesijohtoverkosto on 261 km,
viemäriverkosto 287 km ja liittymiä on noin 1780 kpl.
Suurimmalla osalla osuuskunnista on kaupungin hyväksymä
toiminta-alue, jolloin niitä koskevat vesihuoltolain velvoitteet.
Suoritetun kyselyn perusteella seitsemän vesiosuuskuntaa haluaa
jatkaa toimintaansa nykyisellään ja 13 haluaa liittyä Loviisan
Vesiliikelaitokseen. Osuuskunnista kolme olisi valmiita liittymään
toiseen osuuskuntaan.
Vesihuoltolain 5 § mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa
yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa. Vesihuoltolain 6
§ mukaan kunnan tulee huolehtia siitä, että jos suuremman
asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai
ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, ryhdytään
toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesilaitoksen perustamiseksi,
olemassa olevan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun
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saatavuuden turvaamiseksi. Loviisan kaupungin vesihuollon
kehittämissuunnitelmassa on todettu, että joka paikassa missä on
suurehko asukasjoukko, on joko Loviisan Vesiliikelaitoksen
verkosto tai jonkun vesiosuuskunnan verkosto. Näin ollen
kaupunki on hoitanut velvoitteensa vesihuollon suhteen.
Liljendalin kunta oli tehnyt vesiosuuskuntien kanssa sopimukset,
joissa on lähdetty siitä, että vesiosuuskunnat liittyvät kuntaan, kun
ne ovat velattomia. Sopimusten perusteella vesiosuuskunta liittyy
kuntaan, kun se on velaton, jolloin osakkaat siirtyvät kunnan
asiakkaiksi ilman erillistä liittymismaksua. Samalla runkoverkosto
ja linjapumppaamot siirtyvät kunnalle. Muissa nykyisen Loviisan
kaupungin muodostavista vanhoissa kunnissa ei vastaavia
sopimuksia ollut tehty.
Jotta vesiosuuskuntien liittyjille voitaisiin taata palvelut jatkossa
olisi kohtuullista antaa muille vesiosuuskunnille sama
mahdollisuus, mitä Liljendalissa on annettu. Eli vesiosuuskunta
voisi luovuttaa runkoputkistonsa ja linjapumppaamonsa Loviisan
Vesiliikelaitokselle, jolloin samalla liittyjät liittyisivät Loviisan
Vesiliikelaitoksen verkostoon ilman erillistä liittymismaksua.
Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta on alustavasti keskustellut
seuraavista periaatteista, mutta käsittelee nyt asiaa ja ottaa kantaa
seuraaviin periaatteisiin:
– Vesiosuuskunnan runkoputkistot ja linjapumppaamot otetaan
vastaan.
– Sivuhaarat, tonttijohdot ja talopumppaamot jäävät kiinteistöille
tai osuuskunnalle.
– Vesiosuuskunta pitää olla velaton tai putkisto luovutetaan
velattomana.
– Vesiosuuskunnalle tai sen jäsenille ei makseta korvausta.
– Käyttäjät tekevät uudet sopimukset vesiliikelaitoksen kanssa.
– Vesiosuuskunnan liittyneiltä osakkailta ei peritä
liittymismaksua.
– Mikäli joku haluaa jälkeenpäin liittyä verkostoon, peritään
normaali liittymismaksu ja annetaan liittymispiste runkoputkeen.
Lisäksi liittyjä hankkii oman pumppaamon, mikäli kyseessä on
paineellinen jätevesiverkosto.
– Putkistojen, pumppaamoiden ja järjestelmän on oltava
toimintakuntoisia.
– Putkistotiedot on oltava olemassa.
– Putkiston sijoitusluvat on oltava olemassa.
– Vesiliikelaitos voi hakea liitetyt alueet toiminta-alueeksi tai
hakea liitettyjen toiminta-alueiden muuttamista.
Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta on käsitellyt asiaa
31.1.2019 ja heillä on ollut sama esitys kokouksessaan kuin
vesiliikelaitoksellakin.
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Esittelijä: Vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkarinen 0440
555 409
Ehdotus:

Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Haja-asutusalueiden vesihuollon toiminnan jatkuvuuden
takaamiseksi olemassa olevia osuuskuntia kannustetaan
yhteistyöhön toisten osuuskuntien kanssa, mutta osuuskunnille
annetaan myös mahdollisuus luovuttaa runkoputkistonsa ja
linjapumppaamonsa Loviisan Vesiliikelaitokselle. Samalla
osuuskunnan asiakaskunta siirtyy liikelaitoksen suoriksi
asiakkaiksi ilman erillistä liittymismaksua, kuitenkin niin, että
tonttijohdot mahdollisine pumppaamoineen siirtyvät tai jäävät
kiinteistöjen omalle vastuulle.
Seuraavia periaatteita on noudatettava mahdollisissa
luovutustilanteissa:
– Vesiosuuskunnan runkoputkistot ja linjapumppaamot otetaan
vastaan.
– Sivuhaarat, tonttijohdot ja talopumppaamot jäävät kiinteistöille
tai osuuskunnalle.
– Vesiosuuskunta pitää olla velaton tai putkisto luovutetaan
velattomana.
– Vesiosuuskunnalle tai sen jäsenille ei makseta korvausta.
– Käyttäjät tekevät uudet sopimukset vesiliikelaitoksen kanssa.
– Vesiosuuskunnan liittyneiltä osakkailta ei peritä
liittymismaksua.
– Mikäli joku haluaa jälkeenpäin liittyä verkostoon, peritään
normaali liittymismaksu ja annetaan liittymispiste runkoputkeen.
Lisäksi liittyjä hankkii oman pumppaamon, mikäli kyseessä on
paineellinen jätevesiverkosto.
– Putkistojen, pumppaamoiden ja järjestelmän on oltava
toimintakuntoisia.
– Putkistotiedot on oltava olemassa.
– Putkiston sijoitusluvat on oltava olemassa.
– Vesiliikelaitos voi hakea liitetyt alueet toiminta-alueeksi tai
hakea liitettyjen toiminta-alueiden muuttamista.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään.
1) Haja-asutusalueiden vesihuollon toiminnan jatkuvuuden
takaamiseksi olemassa olevia osuuskuntia kannustetaan
yhteistyöhön toisten osuuskuntien kanssa, mutta osuuskunnille
annetaan myös mahdollisuus luovuttaa runkoputkistonsa ja
linjapumppaamonsa Loviisan Vesiliikelaitokselle. Samalla
osuuskunnan asiakaskunta siirtyy liikelaitoksen suoriksi
asiakkaiksi ilman erillistä liittymismaksua, kuitenkin niin, että
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tonttijohdot mahdollisine pumppaamoineen siirtyvät tai jäävät
kiinteistöjen omalle vastuulle.
Seuraavien periaatteiden pohjalta jatketaan tapauskohtaisia
neuvotteluja vesiosuuskuntien kanssa.
– Vesiosuuskunnan runkoputkistot ja linjapumppaamot otetaan
vastaan.
– Sivuhaarat, tonttijohdot ja talopumppaamot jäävät kiinteistöille
tai osuuskunnalle.
– Vesiosuuskunta pitää olla velaton tai putkisto luovutetaan
velattomana.
– Vesiosuuskunnalle tai sen jäsenille ei makseta korvausta.
– Käyttäjät tekevät uudet sopimukset vesiliikelaitoksen kanssa.
– Vesiosuuskunnan liittyneiltä osakkailta ei peritä
liittymismaksua.
– Mikäli joku haluaa jälkeenpäin liittyä verkostoon, peritään
normaali liittymismaksu ja annetaan liittymispiste runkoputkeen.
Lisäksi liittyjä hankkii oman pumppaamon, mikäli kyseessä on
paineellinen jätevesiverkosto.
– Putkistojen, pumppaamoiden ja järjestelmän on oltava
toimintakuntoisia.
– Putkistotiedot on oltava olemassa.
– Putkiston sijoitusluvat on oltava olemassa.
– Vesiliikelaitos voi hakea liitetyt alueet toiminta-alueeksi tai
hakea liitettyjen toiminta-alueiden muuttamista.
– vastuuraja määritys (piirros) laaditaan
2) Asiasta järjestetään yhteinen infotilaisuus vesiosuuskunnille.
3) Mahdolliset veroseuraamukset selvitetään ennen seuraavaa
käsittelyä.
Päätös:

Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaan.

Jatkokäsittely:
Vesiosuuskunta infotilaisuuden jälkeen vesiliikelaitoksen
johtokunta käsittelee asian uudestaan jonka jälkeen
kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto.
---
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LOVESI § 21
Esittelijä: Vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkarinen 0440
555 409
Infotilaisuus järjestettiin 3.4.2019 Palvelutalo Esplanadissa.
Tilaisuuteen osallistui lukuisa määrä osuuskuntien edustajia.
Tilaisuudessa esiteltiin asian aikaisempi käsittely sekä Elinkeinoja infrastruktuurilautakunnassa että vesiliikelaitoksen
johtokunnassa.
Yksittäisenä asiana tuli esille erityisesti pumppaamoiden omistus
ja huolto/korjaus. Ongelmana katsottiin olevan se, että
pumppaamojen huolto ja korjaus tulisi jatkossa olemaan hankalaa
liittymien omistajille.
Toisena asiana, joka tuli korostetusti esiin, oli runkoputken käsite.
Mielipiteinä lausuttiin, että runkoputki tarkoittaisi kaikkia yli
yhden liittymän johtoja.
Lisäksi tuli esille muita mielipiteitä.
Veroseuraamuksia on selvitetty alustavasti siten, että
todennäköisesti niitä ei ole, mutta varmaa tietoa on saatavissa
vasta todellisen tilanteen yhteydessä, jolloin voidaan pyytää
ennakkoratkaisua tai sitten oikean päätöksen yhteydessä.
Voitaneen lähteä siitä, että mahdolliset veroseuraamukset tulisivat
kuitenkin vastaanottavan osapuolen vastattaviksi.
Ehdotus:

Vesiliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Haja-asutusalueiden vesihuollon toiminnan jatkuvuuden
takaamiseksi olemassa olevia osuuskuntia kannustetaan
yhteistyöhön toisten osuuskuntien kanssa, mutta osuuskunnille
annetaan myös mahdollisuus luovuttaa runkoputkistonsa ja
linjapumppaamonsa Loviisan Vesiliikelaitokselle. Samalla
osuuskunnan asiakaskunta siirtyy liikelaitoksen suoriksi
asiakkaiksi ilman erillistä liittymismaksua, kuitenkin niin, että
tonttijohdot mahdollisine pumppaamoineen siirtyvät tai jäävät
kiinteistöjen omalle vastuulle.
Seuraavien periaatteiden pohjalta jatketaan tapauskohtaisia
neuvotteluja vesiosuuskuntien kanssa.
– Vesiosuuskunnan runkoputkistot ja linjapumppaamot otetaan
vastaan.
– Sivuhaarat, tonttijohdot ja talopumppaamot jäävät kiinteistöille
tai osuuskunnalle.
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– Vesiosuuskunta pitää olla velaton tai putkisto luovutetaan
velattomana.
– Vesiosuuskunnalle tai sen jäsenille ei makseta korvausta.
– Käyttäjät tekevät uudet sopimukset vesiliikelaitoksen kanssa.
– Vesiosuuskunnan liittyneiltä osakkailta ei peritä
liittymismaksua.
– Mikäli joku haluaa jälkeenpäin liittyä verkostoon, peritään
normaali liittymismaksu ja annetaan liittymispiste runkoputkeen.
Lisäksi liittyjä hankkii oman pumppaamon, mikäli kyseessä on
paineellinen jätevesiverkosto.
– Putkistojen, pumppaamoiden ja järjestelmän on oltava
toimintakuntoisia.
– Putkistotiedot on oltava olemassa.
– Putkiston sijoitusluvat on oltava olemassa.
– Vesiliikelaitos voi hakea liitetyt alueet toiminta-alueeksi tai
hakea liitettyjen toiminta-alueiden muuttamista.
– vastuuraja määritys (piirros) laaditaan tapauskohtaisesti.
– vesiliikelaitos huolehtii huoltosopimuksen sopimisesta jonkin
sellaisen toimijan kanssa, joka pystyy huolehtimaan
pumppaamoiden huollosta ja korjauksesta kilpailukykyiseen
hintaan. Tällöin yksittäisillä liittyjillä on käytettävissään numero
(osoite), josta apua on saatavissa tarvittaessa. Kustannukset
huolloista ja korjauksista kuuluvat liittyjille.
Käsittely:

Keskuteltiin periaatteista joiden mukaan vesiosuuskunnat voivat
halutessaan luovuttaa putkistonsa ja vastuunsa vesilaitokselle,
sekä Teutjärven lisäselvityspyynnöstä vesiliikelaitoksen
johtokunnalle.
Esittelijä lisäsi ehdotuksen kokouksessa koskien runkolinjan
määrittelyä.
Esittelijä ehdotti, että runkolinjan määrittely on kolme liittymää tai
enemmän.
Puheenjohtaja ehdotti, että runkolinjan määrittely on kaksi
liittymää tai enemmän.
Äänestys:
Esittelijän kokouksessa annettu ehdotus JAA 1 ääntä (Turku)
Puheenjohtajan vastaehdotus EI 3 ääntä (Vainio, Järvinen,
Hoffman)
->
Vastaehdotus hyväksyttiin.

Päätös:

Ptk:n tark.
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tapauskohtaisia neuvotteluja vesiosuuskuntien kanssa.
– Vesiosuuskunnan runkoputkistot ja linjapumppaamot otetaan
vastaan.
– Sivuhaarat, tonttijohdot ja talopumppaamot jäävät kiinteistöille
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tai osuuskunnalle.
– Vesiosuuskunnan pitää olla velaton tai putkisto luovutetaan
velattomana.
– Vesiosuuskunnalle tai sen jäsenille ei makseta korvausta.
– Käyttäjät tekevät uudet sopimukset vesiliikelaitoksen kanssa.
– Vesiosuuskuntaan liittyneiltä osakkailta ei peritä
liittymismaksua.
– Mikäli joku haluaa jälkeenpäin liittyä verkostoon, peritään
normaali liittymismaksu ja annetaan liittymispiste runkoputkeen.
Lisäksi liittyjä hankkii oman pumppaamon, mikäli kyseessä on
paineellinen jätevesiverkosto.
– Putkistojen, pumppaamoiden ja järjestelmän on oltava
toimintakuntoisia.
– Putkistotietojen on oltava olemassa.
– Putkiston sijoitusluvat on oltava olemassa.
– Vesiliikelaitos voi hakea liitetyt alueet toiminta-alueeksi tai
hakea liitettyjen toiminta-alueiden muuttamista.
– Vastuurajan määritys (piirros) laaditaan tapauskohtaisesti.
– Vesiliikelaitos huolehtii huoltosopimuksen sopimisesta jonkin
sellaisen toimijan kanssa, joka pystyy huolehtimaan
pumppaamoiden huollosta ja korjauksesta kilpailukykyiseen
hintaan. Tällöin yksittäisillä liittyjillä on käytettävissään numero
(osoite), josta apua on saatavissa tarvittaessa. Kustannukset
huolloista ja korjauksista kuuluvat liittyjille.
– Runkolinjan määrittely on kaksi liittymää tai enemmän.
--KH § 153
Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Haja-asutusalueiden vesihuollon toiminnan jatkuvuuden
takaamiseksi olemassa olevia osuuskuntia kannustetaan
yhteistyöhön toisten osuuskuntien kanssa, mutta osuuskunnille
annetaan myös mahdollisuus luovuttaa runkoputkistonsa ja
linjapumppaamonsa Loviisan Vesiliikelaitokselle. Samalla
osuuskunnan asiakaskunta siirtyy liikelaitoksen suoriksi
asiakkaiksi ilman erillistä liittymismaksua, kuitenkin niin, että
tonttijohdot mahdollisine pumppaamoineen siirtyvät tai jäävät
kiinteistöjen omalle vastuulle.
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavien
periaatteiden hyväksymistä pohjaksi Vesiliikelaitokselle
neuvotteluihin vesiosuuskuntien kanssa.

Vesiosuuskunnan runkoputkistot ja linjapumppaamot otetaan vastaan.

Sivuhaarat, tonttijohdot ja talopumppaamot jäävät kiinteistöille tai
osuuskunnalle.
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velattomana.
Vesiosuuskunnalle tai sen jäsenille ei makseta korvausta.
Käyttäjät tekevät uudet sopimukset vesiliikelaitoksen kanssa.
Vesiosuuskuntaan liittyneiltä osakkailta ei peritä liittymismaksua.
Mikäli joku haluaa jälkeenpäin liittyä verkostoon, peritään normaali
liittymismaksu ja annetaan liittymispiste runkoputkeen. Lisäksi
liittyjä hankkii oman pumppaamon, mikäli kyseessä on paineellinen
jätevesiverkosto.
Putkistojen, pumppaamoiden ja järjestelmän on oltava
toimintakuntoisia.
Putkistotietojen on oltava olemassa.
Putkiston sijoitusluvat on oltava olemassa.
Vesiliikelaitos voi hakea liitetyt alueet toiminta-alueeksi tai hakea
liitettyjen toiminta-alueiden muuttamista.
Vastuurajan määritys (piirros) laaditaan tapauskohtaisesti.
Vesiliikelaitos huolehtii huoltosopimuksen sopimisesta jonkin
sellaisen toimijan kanssa, joka pystyy huolehtimaan pumppaamoiden
huollosta ja korjauksesta kilpailukykyiseen hintaan. Tällöin
yksittäisillä liittyjillä on käytettävissään numero (osoite), josta apua
on saatavissa tarvittaessa. Kustannukset huolloista ja korjauksista
kuuluvat liittyjille.
Runkolinjan määrittely on kaksi liittymää tai enemmän.

Ehdotuksen mukainen.
Kaupunginjohtaja poistui kokouksesta kello 18.56.
Tauko kello 18.56–19.07.

--KV § 66
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat periaatteet
Vesiliikelaitoksen neuvotteluihin vesiosuuskuntien kanssa ja
oikeuttaa vesiliikelaitoksen niiden perusteella vastaanottamaan
mahdolliset runkoputkistot ja linjapumppaamot.
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Vesiosuuskunnan runkoputkistot ja linjapumppaamot otetaan vastaan.
Sivuhaarat, tonttijohdot ja talopumppaamot jäävät kiinteistöille tai
osuuskunnalle.
Vesiosuuskunnan pitää olla velaton tai putkisto luovutetaan
velattomana.
Vesiosuuskunnalle tai sen jäsenille ei makseta korvausta.
Käyttäjät tekevät uudet sopimukset vesiliikelaitoksen kanssa.
Vesiosuuskuntaan liittyneiltä osakkailta ei peritä liittymismaksua.
Mikäli joku haluaa jälkeenpäin liittyä verkostoon, peritään normaali
liittymismaksu ja annetaan liittymispiste runkoputkeen. Lisäksi
liittyjä hankkii oman pumppaamon, mikäli kyseessä on paineellinen
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jätevesiverkosto.
Putkistojen, pumppaamoiden ja järjestelmän on oltava
toimintakuntoisia.
Putkistotietojen on oltava olemassa.
Putkiston sijoitusluvat on oltava olemassa.
Vesiliikelaitos voi hakea liitetyt alueet toiminta-alueeksi tai hakea
liitettyjen toiminta-alueiden muuttamista.
Vastuurajan määritys (piirros) laaditaan tapauskohtaisesti.
Vesiliikelaitos huolehtii huoltosopimuksen sopimisesta jonkin
sellaisen toimijan kanssa, joka pystyy huolehtimaan pumppaamoiden
huollosta ja korjauksesta kilpailukykyiseen hintaan. Tällöin
yksittäisillä liittyjillä on käytettävissään numero (osoite), josta apua
on saatavissa tarvittaessa. Kustannukset huolloista ja korjauksista
kuuluvat liittyjille.
Runkolinjan määrittely on kaksi liittymää tai enemmän.

Ehdotuksen mukainen.
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Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja
vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018
427/02/2019
KH § 171
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen § 9
mukaan jäsenkunnat päättävät vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä yhtäpitävin
päätöksin.
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus päätti
kokouksessaan 13.3.2019 § 6 allekirjoittaa tilinpäätöksen ja
ehdottaa jäsenkunnille, että kuntayhtymän vuoden 2018 tulos 119
486,16 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on antanut 28.3.2019
tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Kuntayhtymän toiminta, omaisuus, varat ja velat on
omistajakuntien päätöksillä siirretty EdupoliPointCollege Oy:lle
1.1.2019, joten kuntayhtymän toiminta koulutuksen järjestäjänä on
päättynyt 31.12.2018.
Liite nro 4.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja ehdottaa
että kaupunginvaltuusto




hyväksyy Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tuloksen
koulutuskuntayhtymähallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2018
myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2018.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.
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--KV § 67
Liite nro 4.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto




Päätös:

hyväksyy Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tuloksen
koulutuskuntayhtymähallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2018
myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2018.

Ehdotuksen mukainen.
Neuvottelutauko kello 19.50–19.58.
Kaupunginvaltuusto päätti käsitellä asian uudelleen
menettelytapavirheen johdosta.
Valtuutettu Maria Grundström ja varavaltuutettu Katri Haverinen
ilmoittivat esteellisyydestä (peruste: Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen ja varajäsen) ja poistuivat
yleisölle varattuun tilaan asian käsittelyn ajaksi.
Päätös ehdotuksen mukainen.

---
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 172
§ 68

6/2019

03.06.2019
12.06.2019

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän purkamissopimuksen hyväksyminen
282/00.01.00/2018
KH § 172
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Taustaa
Loviisan kaupunginvaltuusto on osaltaan hyväksynyt
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän purkamisen 18.4.2018 §
47.
Purkamissopimuksen tausta ja tarkoitus
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (”Kuntayhtymä”) voimassa
oleva perussopimus (”Perussopimus”) on tullut voimaan
1.12.2018. Perussopimuksen 2 §:n mukaan Kuntayhtymän
tehtävänä on kouluttaa osaamiseltaan kilpailukykyisiä ja itseään
kehittäviä kansalaisia sekä tuottaa hyvinvointia toimialueelleen.
Kuntayhtymän koko toiminta varoineen, velkoineen ja
varauksineen on luovutettu apporttiluovutuksella
EdupoliPointCollege Oy:lle (y-tunnus: 2918298-7, ”EPC”)
1.1.2019 lukien. Apporttiluovutuksessa Kuntayhtymä saa
vastikkeena 750 000 kappaletta EPC:n liikkeelle laskemia uusia
osakkeita.
Apporttiluovutuksen jälkeen Kuntayhtymä ei enää toteuta sen
perussopimuksen mukaisia tehtäviä, minkä vuoksi kuntayhtymä
tulee purkaa.
Kuntayhtymän purkamistoimet, loppuselvitys ja tilinpäätös
Kuntayhtymän purkamiseen tähtäävät toimenpiteet käynnistetään,
kun jäsenkunnat ovat allekirjoittaneet purkamissopimuksen.
Purkamistoimenpiteistä vastaa kuntayhtymän yhtymähallitus.
Kuntayhtymän purkauduttua kuntayhtymän yhtymähallituksen on
huolehdittava loppuselvityksestä ja kuntayhtymän viimeisestä
tilinpäätöksestä. Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan sekä
Kuntayhtymän tilintarkastajan vastuulla on kuntayhtymän vuoden
2019 hallinnon ja talouden tarkastaminen (sisältäen
loppuselvityksen ja viimeisen tilinpäätöksen).
Kuntayhtymän yhtymänhallituksen valmisteltua loppuselvityksen
ja viimeisen tilinpäätöksen jäsenkuntien valtuustot käsittelevät
loppuselvityksen ja viimeisen tilinpäätöksen.
Ptk:n tark.
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Kuntayhtymällä ei ole velkoja. EPC vastaa kaikista Kuntayhtymän
toimintaan kohdistuvista kuluista, kustannuksista, maksuista
(mukaan lukien Kevan eläkemenoperusteisesta maksusta),
mahdollisista veroseuraamuksista ja muista toiminnan vastuista.
Lisäksi EPC vastaa kaikista Kuntayhtymän purkamiseen ja
purkamismenettelyyn liittyvistä kuluista ja kustannuksista sekä
Kuntayhtymän purkamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.
Apporttiluovutuksen yhteydessä Kuntayhtymän henkilöstö
siirrettiin EPC:lle erillisellä henkilöstön siirtosopimuksella.
Kuntayhtymän omaisuus (rekisteröimällä syntyvät EPC:n
osakkeet, 750 000 kappaletta) luovutetaan purkautumishetkellä
jäsenkunnille Perussopimuksen mukaisesti peruspääomaosuuksien
suhteessa. Loviisan kaupungin osuus peruspääomasta on 16,41 %
(123 078 osaketta).
Liite nro 5.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto
1.
2.
3.

hyväksyy Loviisan kaupungin osalta Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymän purkamisen liitteenä olevan
purkamissopimuksen mukaisesti
valtuuttaa Loviisan kaupungin osalta Kuntayhtymän
yhtymähallituksen laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja
huolehtimaan kaikista purkamisen kannalta tarvittavista toimenpiteistä
valtuuttaa kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin allekirjoittamaan
sopimuksen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän purkamisesta.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 68
Liite nro 5.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto
1.

Ptk:n tark.
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koulutuskuntayhtymän purkamisen liitteenä olevan
purkamissopimuksen mukaisesti
valtuuttaa Loviisan kaupungin osalta Kuntayhtymän
yhtymähallituksen laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja
huolehtimaan kaikista purkamisen kannalta tarvittavista toimenpiteistä
valtuuttaa kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin allekirjoittamaan
sopimuksen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän purkamisesta.

Valtuutettu Maria Grundström ja varavaltuutettu Katri Haverinen
ilmoittivat esteellisyydestä (peruste: Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen ja varajäsen) ja poistuivat
yleisölle varattuun tilaan asian käsittelyn ajaksi.
Päätös ehdotuksen mukainen.

---
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Kaupunginvaltuusto
Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 126
§ 63
§ 157
§ 69

6/2019

17.10.2018
25.04.2019
20.05.2019
12.06.2019

Koskenkylän kuntoportaat, valtuustoaloite
811/12.04.02/2018
KV § 126
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kirsi Nurkkala) olivat ennen
kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Koskenkylän kuntoportaat
Koskenkylään tulee rakentaa kuntoportaat rakenteilla olevan
koulukeskuksen pihalta Forsöntielle koulun rakennusprojektin
loppuaikana. Alue on Loviisan kaupungin omistama ja kaavoitettu
liikuntakäyttöön.
Kuntoportaat ovat useissa kaupungeissa yleistyneet lähivuosina.
Porrastreeni soveltuu kaiken ikäisille ja on hyvä treenimuoto.
Uuden liikuntapoliittisen ohjelman mukaisesti kuntoliikuntaa tulee
tukea. Portaat olisivat kyseisellä paikalla helposti koululaisten,
kuntalaisten ja Agricolahallin käyttäjien saatavilla.
Lisäksi portaita voidaan käyttää siirtymissä koulun mäeltä
Forsöntielle ja sieltä Agricolahallille ja päinvastoin.
Liite nro 20.
Päätös:

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.

--EKIL § 63
Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050
382 7550.
12 valtuutettua on kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.10.2018
jättänyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Koskenkylään tulee
rakentaa kuntoportaat rakenteilla olevan koulukeskuksen pihalta
Forsöntielle koulun rakennusprojektin loppuaikana. Alue on
Loviisan kaupungin omistama ja kaavoitettu liikuntakäyttöön.
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6/2019

Aloite

Esittelijä: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim
Holmström
Ehdotus:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päättää antaa seuraavan
vastauksen aloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle.
Koulun ja Agricolahallin välissä kulkee kuntopolku, jota
koululaiset voivat tarvittaessa hyödyntää siirtyessään
Agricolahallille.
Kuntoportaiden rakentaminen Koskenkylään ei ole tällä hetkellä
ajankohtaista.
Tulevaisuudessa, mikäli kuntoportaita suunnitellaan kaupunkiin,
tulee portaiden rakentamispäätöksen yhteydessä myös päättää,
miten kunnossapito hoidetaan ja turvallinen käyttö varmistetaan,
koska portaat vaativat jatkuvaa kunnossapitoa varsinkin
talvikautena.

Päätös:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan päätös on esittelijän
ehdotuksen mukainen.

Jatkokäsittely: kaupunginhallitus
--KH § 157
Liite nro 5.
Esittelijä: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors
Ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan vastauksen
aloitteeseen ja esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
vastauksen ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---
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KV § 69
Liite nro 6.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksen ja toteaa, että aloite on
loppuun käsitelty.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---
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Kaupunginvaltuusto
Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta
Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 94
§ 48
§ 62
§ 156
§ 70

6/2019

19.09.2018
28.03.2019
25.04.2019
20.05.2019
12.06.2019

Koskenkylän uimapaikka muutettava uimarannaksi, valtuustoaloite
713/10.03.01/2018
KV § 94
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Daniel Hannus) olivat ennen
kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Koskenkylän uimapaikka muutettava uimarannaksi
Koskenkylän uimapaikka on kesäisin erittäin aktiivisessa käytössä.
Parhaina päivinä n. 200-300 uimaria käy rannalla päivän aikana.
Koskenkylän uimaranta on Loviisan luokituksessa kuitenkin
uimapaikka, vaikka kävijämäärä täyttää yleisen uimarannan
kävijämäärän kriteerit.
Kaikki Loviisan kaupungin uimarannat ovat keskittyneet Loviisan
keskustan ja Itä-Loviisan alueelle. Länsi-Loviisassa ei ole yhtään
Loviisan kaupungin ylläpitämää uimarantaa. Kesällä 2018
kunnostettu Koskenkylän uimaranta on lapsiystävällinen. Se
palvelee Koskenkylän ja lähialueen asukkaita ja kesäasukkaita.
Esitämme, että Loviisan kaupunki muuttaa uimapaikan
uimarannaksi ja kehittää uimarannan leikkipuistoa kävijämäärän
edellyttämälle tasolle.
Liite nro 10.
Päätös:

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.

--EKIL § 48
Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050
382 7550.
11 valtuutettua on kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.9.2018
jättänyt valtuustoaloitteen jossa esitetään, että Loviisan kaupunki
muuttaa Koskenkylän uimapaikan uimarannaksi ja kehittää
uimarannan leikkipuistoa kävijämäärän edellyttämälle tasolle.
Ptk:n tark.
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Loviisassa on käytössä kaksi uimarantaa, kahdeksan uimapaikkaa
ja kaksi avantouintipaikkaa.
Terveysviranomainen tarkastaa yhdessä kaupungin kanssa
uimarannat joka vuosi ja uimapaikat joka toinen vuosi.
Terveysviranomainen ottaa kaikista uimarannoista ja
uimapaikoista vesinäytteitä kauden aikana ja asettaa mahdolliset
uintirajoitteet.Tutkimustulokset ovat nähtävillä rantojen
ilmoitustauluilla.
Uimarannat ja uimapaikat huolletaan ennen uimakauden alkua,
jolloin ne muun muassa sukelletaan, siivotaan ja kunnostetaan.
Kauden aikana tehdään siivous- ja tarkastuskierros kaikilla
rannoilla 1–5 kertaa viikossa.
Uimarannat:
Plagen – Kapteenintie
Taikaranta – Hopjärvi, Sävträsk
Uimapaikat:
– Valkon uimaranta, Kalevantie
– Kiramo, Kiramontie, Ruotsinpyhtään kirkonkylä
– Särkjärvi eteläinen, Särkjärventie, Tesjoki
– Rönnäs, Museotie, Isnäs
– Bäston, Björkholmantie, Pernajan kirkonkylä
– Koskenkylä, Staffaksentie, Pernaja
– Riissalmi, Riissalmentie, Niemistö
– Kukuljärvi, Stormossantie, Ruotsinpyhtää
Lisäksi Loviisan alueella on muita uimapaikkoja, jotka ovat
muiden kunnossapitovastuulla.
Kaikilla rannoilla on turvavarusteet, ja rantojen muu varustus
vaihtelee.
Koskenkylän rannasta järjestetään vuoden 2019 aikana kysely,
jolla selvitetään kyläläisten toiveita alueen suhteen ja jonka
pohjalta käynnistetään alueen suunnittelu. Turvallisuuteen liittyvät
toimenpiteet hoidetaan keväällä. Rannan aseman muuttaminen ei
tuo lisäarvoa alueen käyttäjille, joten sitä ei esitetä.
Liite 25

Aloite on liitteenä.

Esittelijä: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim
Holmström
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Ehdotus:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päättää antaa seuraavan
vastauksen aloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle.

Käsittely:

Jäsen Hämäläisen muutosehdotus:
Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päättää, että Koskenkylän
Staffaksentien uimapaikka muutetaan uimarannaksi. Kylän ja sitä
ympäröivien kylien väestön määrä ja tiheys ovat Loviisan
suurimpia. Virkistysalueen kunnossapitoa ei voida edellyttää
vapaaehtoisvoimilta suuren käyttäjävolyymin vuoksi.
Jäsen Turpeinen kannatti Hämäläisen ehdotusta.
Jäsen Hämäläinen esitti asian palauttamista uudelleen
valmisteltavaksi.
Valmistelussa tulee selvittää, millä edellytyksillä Koskenkylän
Staffaksentien uimapaikka voidaan muuttaa uimarannaksi.
Jäsen Turpeinen kannatti Hämäläisen ehdotusta.

Päätös:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta palautti asian uudelleen
valmisteltavaksi.

--EKIL § 62
Valmistelija: infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, puh. 050
382 7550.
Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa tai uintipaikkaa,
joka on

esitelty kunnan nettisivustolla liikunta- tai virkistysalueena

osa muuta kuluttajapalvelua, esimerkiksi leirintäaluetta,
hotellia, kylpylää tai yleisötapahtumaa

selkeästi tarjolla yleiseen käyttöön, esimerkiksi viitoitusten
tai merkintöjen perusteella.
Yleisten uimarantojen ylläpitäjää ohjaa terveydensuojelulaki,
Valvira, Tukes ja sosiaali- ja terveysministeriön asetukset.
Yleisten uimarantojen ylläpitäjä, eli palveluntarjoaja, vastaa siitä,
että palvelu on turvallinen. Palveluntarjoajana voi olla esimerkiksi
kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Kuluttajaturvallisuuslaki ei
koske sellaisia yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevia
ranta-alueita, joita ei ole tarkoitettu yleisiksi uimarannoiksi,
vaikka niitä käytettäisiin uintipaikkana jokamiehenoikeuden
Ptk:n tark.
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perusteella.
Uimakausi on ajanjakso, jolloin yleisillä uimarannoilla käy
huomattava määrä uimareita. Uimakausi on määritelty
lainsäädännössä siten, että suurimmassa osassa Suomea uimakausi
alkaa 15.6. ja päättyy 31.8.
Ennen uimakauden alkua kunnan terveydensuojeluviranomaisen
on julkaistava luettelo kunnan yleisistä uimarannoista.
Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat yleisten
uimarantojen veden laatua. Uimaveden laatuvaatimukset ja
näytteenottotiheys on määritelty lainsäädännössä. Kunnan
terveydensuojeluviranomainen tarkastaa yleiset uimarannat sekä
vesinäytteiden tulokset. Terveydensuojeluviranomainen ryhtyy
toimenpiteisiin, jos veden laatu ei ole säädösten mukaista.
Yleisten uimarantojen pitää olla turvallisia ja lainsäädännön
vaatimusten mukaisia. Uimarannan vähimmäisvaruste on
asianmukainen pelastusrengas, jossa on heittonaru. Uimarannan
rakenteista ei saa aiheutua vaaraa. Uimarannan ylläpitäjän pitää
seurata rakenteiden kuntoa ja käyttöä. Viat on korjattava, ja
vaarallisiksi muuttuneet rakenteet on poistettava.
Liite 34

Aloite

Esittelijä: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim
Holmström
Ehdotus:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päättää antaa seuraavan
vastauksensa aloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle.
Koskenkylän uimapaikka on yleinen uimaranta, jota valvotaan ja
kunnossapidetään lakien ja asetusten mukaisesti. Koskenkylän
uimapaikka muutetaan uimarannaksi ja vuoden 2019 aikana
järjestetään kysely, jolla selvitetään kyläläisten toiveet alueen
suhteen, ja sen pohjalta käynnistetään ranta-alueen suunnittelu.
Turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet hoidetaan keväällä.

Päätös:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan päätös on esittelijän
ehdotuksen mukainen.

Jatkokäsittely: kaupunginhallitus
---
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KH § 156
Liite nro 4.
Esittelijä: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors
Ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan vastauksen
aloitteeseen ja esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
vastauksen ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

--KV § 70
Liite nro 7.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksen ja toteaa, että aloite on
loppuun käsitelty.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---
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Kaupunginvaltuusto
Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 84
§ 64
§ 158
§ 71

6/2019

11.06.2014
25.04.2019
20.05.2019
12.06.2019

Yritysvaikutuksen arviointi mukaan Loviisan elinkeinopolitiikan päätöksentekoon,
valtuustoaloite
448/14.00.00/2014
KV § 84

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat
ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Liite nro 54.
Päätös:

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 §:n
mukaisesti.

--EKIL § 64
Valmistelija: työllistämiskoordinaattori Petri Hirvonen, puh. 040
572 0789.
Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) on tärkeä työväline
arvioitaessa tehtävien päätösten vaikutusta kunnan alueen
yrityksille ja elinkeinoelämälle. Päätösten mahdolliset, niin
positiiviset kuin negatiivisetkin vaikutukset on syytä kyetä
arvioimaan jo osana päätöksentekoprosessia.
YRVA-prosessi on otettu vuoden 2019 talousarvioissa elinkeinoja infrastruktuurikeskuksen avaintavoitteeksi. YRVA-menettely on
myös hyvä pyrkiä suorittamaan ainakin vähäisiä suurempien
hankintojen yhteydessä.
Lomake vaikutusten arviointia varten on laadittu.
YRVA-prosessin kehittämisestä ja kouluttamisesta keskusten
henkilökunnalle vastaa elinkeinopäällikkö. YRVA-menettelyä
käydään läpi yhdessä kaupungin ja yrittäjien kesken huhtikuussa.
Liite 36

Aloite

Esittelijä: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim
Holmström
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Ehdotus:

Elinkeino ja infrastruktuurilautakunta päättää antaa seuraavan
vastauksen aloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan päätös on esittelijän
ehdotuksen mukainen.

Jatkokäsittely: kaupunginhallitus
--KH § 158
Liite nro 6.
Esittelijä: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors
Ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan vastauksen
aloitteeseen ja esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
vastauksen ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

--KV § 71
Liite nro 8.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksen ja toteaa, että aloite on
loppuun käsitelty.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---
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Arviointikertomus 2018
208/02.02.01/2019
TARL § 26
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan
suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle
osoitetussa arviointikertomuksessa. Arvioitavan vuoden
tilinpäätös toimintakertomuksineen on asiakirja, josta ilmenevien
tietojen perusteella arviointi ensisijaisesti suoritetaan. Lisäksi
arviointia suoritetaan tilikauden aikana kuultujen viranhaltijoiden
kertomusten perusteella ja lautakunnan tekemien arviointikäyntien
pohjalta.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2018
arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta aloitti työnsä vuoden 2018
arviointikertomuksen laatimiseksi.

--TARL § 35
Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä
14.3.2019 tarkastuslautakunta totesi, että kaikki vuosien
2015–2017 kehityskohteet tulisi laittaa samaan taulukkoon
seurannan parantamiseksi. Tarkastuslautakunta on kutsunut
kaupunkikansliakeskuksen johtajan kokoukseen 11.4.2019
kertomaan, mikä kehittämiskohteiden tilanne on tällä hetkellä.
Lisäksi tarkastuslautakunta pyytää, että päivitetty taulukko
lähetettäisiin tarkastuslautakunnan jäsenille etukäteen ennen
kokousta.

Ptk:n tark.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käy läpi päivitetyn kehityskohdetaulukon ja
valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2018.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi läpi päivitetyn kehityskohdetaulukon.
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Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2018.
--TARL § 43
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta
2018.

Päätös:

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2018.

--TARL § 50
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta
2018.

Päätös:

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2018.
Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

--TARL § 57
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta
2018.

Päätös:

Tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja saattaa
sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta
ehdottaa, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta
kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta
aiheutuvista toimenpiteistä kaupunginvaltuuston käyttöön
16.10.2019 mennessä, ennen tulevan vuoden talousarviokäsittelyä.
Selvitykset ehdotetaan täytettäväksi tämän arviointikertomuksen
liitteenä olevaan kehittämiskohdetaulukkoon
kaupunginvaltuustolle erikseen seurattavaksi.
Liite nro 1.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

---

Ptk:n tark.
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KV § 72
Liite nro 9.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen ja pyytää
kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen
arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä
kaupunginvaltuuston käyttöön 16.10.2019 mennessä, ennen
tulevan vuoden talousarviokäsittelyä. Selvitykset ehdotetaan
täytettäväksi tämän arviointikertomuksen liitteenä olevaan
kehittämiskohdetaulukkoon kaupunginvaltuustolle erityisesti
seurattavaksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
211/02.02.01/2019
TARL § 59
Kaupunginhallitus on allekirjoittanut vuoden 2018 tilinpäätöksen
ja antanut sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Kuntalain 125. §:n
mukaan tilintarkastaja antaa valtuustolle
tilintarkastuskertomuksen, jossa annetaan selostus tarkastuksen
tuloksesta. Kertomuksessa todetaan, voidaanko tilinpäätös
hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
kaupunginvaltuustolle sekä ottaa kantaa siihen, voidaanko vuoden
2018 tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko vastuuvapaus myöntää
kaupungin hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta
1.1.–31.12.2018.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen
tiedoksi kaupunginvaltuustolle sekä ehdottaa että vuoden 2018
tilinpäätös hyväksytään ja että vastuuvapaus myönnetään
kaupungin hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta
1.1.–31.12.2018.
Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 73
Liite nro 10.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto



Päätös:
---

Ptk:n tark.

hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen
myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa hoitaneille toimielinten
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta
1.1.–31.12.2018.

Ehdotuksen mukainen.
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Helpotusta turvaa hakevien tilanteeseen, valtuustoaloite
464/04.03.01/2019
KV § 74
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Timo Noroviita) olivat ennen
kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Helpotusta turvaa hakevien tilanteeseen
Loviisassa turvapaikanhakijoita arvioidaan olevan 20-30 henkilöä.
Heidän huollostaan vastaa Kotkassa toimiva vastaanottokeskus
(VOK). Sen toiminta on ollut joidenkin asioiden suhteen
tehotonta, jopa lainvastaista. Erityisesti Loviisassa asuvien
turvapaikanhakijoiden osalta.
Osa turvapaikanhakijoista tulee tämän vuoden aikana muuttumaan
“ paperittomiksi”. Heidän oleskeluoikeutensa Suomessa päättyy,
mutta he kokevat, etteivät voi palata kotimaihinsa. He pelkäävät
henkensä, terveytensä ja perheidensä puolesta.
Tilanne on usealle henkisesti kestämätön. Poliisi ja
maahanmuuttovirasto on ilmoittanut irakilaisten osalta, ettei heitä
voida poistaa maasta. Vastaanottoyksikköjen palvelut kuitenkin
loppuvat heiltä.
Nämä ihmiset ovat haavoittuvassa asemassa. Jos heidät jätetään
yhteiskunnan ulkopuolelle, he altistuvat harmaalle taloudelle,
hyväksikäytölle, rikoksille ja radikalisoitumiselle. On Suomen ja
loviisalaisten etu, että maahanmuuttajat integroituvat
kulttuuriimme ja heistä tulee yhtäläisiä veroa maksavia
yhteiskunnan jäseniä velvollisuuksineen ja oikeuksineen.
Suomen lain mukaan vastuu paperittomista Loviisan asukkaista
kuuluu yksiselitteisesti kaupungille, jonka on tarjottava heille
majoitus, terveydenhuolto ja ruokahuolto. Paperittomille lapsille
kuuluu lain mukaan oikeus käydä koulua. Suomen uusi hallitus on
linjannut, että ratkaisu aikuisten umpikujaan on työluvan
hakeminen. Siihen he tarvitsevat kaupungin tukea.
Vuosi sitten torilla puhuttiin kauniita lauseita ihmisoikeuksista ja
inhimillisyydestä.
Erityisesti esillä olivat ns. Loviisan tytöt ja heidän vanhempansa.
Perheen tilanne ei ole vuodessa kohentunut, ja Migri kieltäytyy
arvioimasta turvan tarvetta uudelleen. Tytöt ovat koulussa
oppineet suomea ja perheen isä on käynyt vapaaehtoisten
järjestämässä suomen kielen kerhossa.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Loviisassa nyt asuvien turvaa
hakevien ihmisten elämää helpotetaan:

Ptk:n tark.
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nimeämällä Loviisan kaupungin organisaatioon yksikkö/henkilö,
jolla on kokonaisvastuu kaikkien kaupungissa asuvien
maahanmuuttajien palveluista (Tähän asti Loviisa on hoitanut
ainoastaan kiintiöpakolaisten palveluita.)
tarjoamalla kaupunkimme kaikille lapsille ja nuorille tarvittavat
lastensuojelu- ja varhaiskasvatus- ja koulupalvelut. Nuorten tulee
saada suorittaa perusopetuksen oppimäärä loppuun, vaikka
olisivat täyttäneet 17 vuotta
antamalla maahanmuuttajille, ovat he sitten
turvapaikanhakijoita, kiintiöpakolaisia tai paperittomia, samat
terveyspalvelut kuin kantaväestölle
järjestämällä aikuisille pakollinen suomen ja/tai ruotsin kielen
opetus
järjestämällä koulutuksen ja työnteon pakollisen ohjauksen
maahanmuuttajille.

Turvapaikanhakijoiden palvelut tarjotaa Kotkan VOK yhteistyössä
Loviisan kanssa. Kotkan VOK ei ole järjestänyt kaikkia niitä
palveluita, joihin perheen lapset olisivat oikeutettuja.
Paperittomien palveluista vastaavat Loviisa ja toimeentulosta
Kela.
Kiintiöpakolaisten palveluista vastaa Suomen valtio Loviisan ja
Kelan kautta.
Liite nro 11.
Päätös:
---

Ptk:n tark.
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Liikuntahalli urheilupuistoon, valtuustoaloite
465/02.02.00/2019
KV § 75
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kalevi Lappalainen) olivat ennen
kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Liikuntahalli urheilupuistoon
Loviisassa on valmisteltu uuden liikuntahallin rakentamista
pitkään. Uuden Loviisan liikuntainvestointi ohjelmassa 2012-2022
kunnan eri liikuntamuotoihin soveltuvat tilat päätettiin lähteä
vaiheittain keskittämään linja-autoasemalta kilometrin päähän
urheilupuistoon. Alueella on keskusurheilukenttä,
urheilupaviljonki, hiihtokeskus ja ravirata. Talousarvion 2013
yhteydessä hyväksyttiin investointimääräraha hallille
hankesuunnitelman kanssa. Urheilupuiston urheilu- ja
virkistyspalveluiden palvelualueen asemakaava valmistui 2014.
Liikuntahallia ei kuitenkaan ole vieläkään toteutettu.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.10.2018 liikuntapoliittisessa
ohjelmassa 2018-2022 investointiohjelmaan uuden liikuntahallin
rakentamiselle urheilupuistoon jälleen 8 miljoonaa euroa vuosille
2022-2023. Loviisan nykyisen liikuntahallin elinkaaren päättyessä
hyvinkin pian tulee kuntaan saada vähintään 1 200 m² kokoinen
liikuntahalli palvelemaan kaikkia ikäluokkia, väestöryhmiä ja
kuntalaisia (RT 97-11146 kortti).
Riittävän kokoinen liikuntahalli palvelee perusliikuntatilana niin
terveysliikunnalle kuin lajiharjoittelulle kilpailutasolle saakka.
Monipuolinen liikuntahalli katsomoineen, näyttämöineen ja
riittävinä paikoitustiloina kuuluu kunnan peruspalveluihin ja on
siksi palautettava takaisin investointiohjelmaan.
Esitämme, että nykyinen Loviisan liikuntahalli os.
Brandensteininkatu 29 korvataan kirjaamalla talousarvioon
2020 uusi liikuntahalli urheilupuistoon 8 miljoonaa euroa, jo
olemassa olevalla investointimäärärahalla, ja sen suunnittelu
ja rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian.
Liite nro 12.

Ptk:n tark.
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Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.
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100-vuotta täyttävien kuntalaisten huomioiminen, valtuustoaloite
466/00.01.01/2019
KV § 76
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kari Hagfors) olivat ennen kokousta
ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
100-vuotta täyttävien kuntalaisten huomioiminen
Asukkaat ovat kunnalle tärkeä voimavara. Loviisan asukasluku on
vähentynyt joka vuosi viimeisten kahdeksan vuoden aikana ja
pai-nunut nyt jo alle 15.000:nen. Pitkään elävien asukkaitten
merkitys on veroja maksavina kuntalaisina vuosien saatossa ollut
paitsi taloudellisesti merkittävä, niin myös sosiaalisesti
esimerkillinen, hyvää kuntoa ja pitkää ikää osoittavina.
Tämän johdosta me allekirjoittaneet esitämme, että
Loviisan kaupungin toimesta huomioidaan kunnioitukselle
aina 100-vuotta täyttävät kaupungin asukkaat luovuttamalla
heille 500 euron lahjakortti heidän syntymäpäivänään.
Liite nro 13.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.
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Terveyskeskuslääkäreiden resurssointi, valtuustoaloite
467/02.02.00/2019
KV § 77
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kari Hagfors) olivat ennen kokousta
ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Terveyskeskuslääkäreiden resurssointi
Vaikka hallitus on päättänyt maakuntien perustamisesta ja
sosiaali- ja terveystoiminnan siirtämisestä siten tulevan
maakuntahallinnon toteutettavaksi vuonna 2021 on syytä
kuitenkin jo nyt kiinnittää huomiota terveyskeskuksessamme
toimivan lääkärikapasiteetin työssä jaksamiseen.
Peruslähtökohtanahan on, että kunnan 1.500-1.800 asukasta
kohden olisi yksi kliinistä työtä tekevä lääkäri . Loviisassa tämä
merkitsee, että terveyskeskuksessa pitäisi olla 10 tällaista lääkäriä
sekä hallintolääkäri että myös yksi koulutusresurssi. Näinhän
tilanne ei nyt käytännössä ole.
Tämän johdosta ja jotta terveyskeskuksemme lääkärikapasiteetti
jaksaa tehokkaasti toimia työssään ilman uupumusta ja pystyy
edelleen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin me allekirjoittaneet
esitämme, että
Loviisassa varataan riittävästi varoja terveyskeskuksen
lääkärikapasiteetin saattamiseksi yllä kerrotulle tasolle
palvelemaan kuntalaisten terveydenhuoltoa.
Liite nro 14.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.
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Itäisen rantaradan toteuttaminen hankkeeseen osallistumalla, valtuustoaloite
468/02.02.00/2019
KV § 78
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kari Hagfors) olivat ennen kokousta
ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Itäisen rantaradan toteuttaminen hankkeeseen osallistumalla
Ennen eduskuntavaaleja kaikki loviisalaiset
kansanedustajaehdokkaat painottivat itäisen rantaradan saamista
hallitusohjelmaan. Tavoite on hyvä ja nyt käytyjen
hallitusneuvottelujen tuloksena on kirjattu sen ohjelmaan, että
eteneminen suurissa ratahankkeissa sopimukseen pääsemistä
toteutusasteelle ja sen rahoittamista pyrittäisiin hoitamaan yhdessä
valtion, kuntien ja muiden mahdollisten hyödynsaajien kanssa.
Loviisalle itärantarata on pitkällä aikavälillä keskeisen tärkeä, niin
henkilöliikenteen kuin etenkin työvoimaliikenteen kannalta. Se
mahdollistaisi nyt laskevan asukasmäärän kasvu-uralle.
Tämän johdosta me allekirjoittaneet esitämme, että
Loviisan kaupunki päättää osallistua omalta osaltaan
esimerkkiä näyttäen ratahankkeen toteuttamiseksi varaamalla
vuoden 2023 asuntomessujen tuottovuoden ja sen jälkeisen
vuoden 2024 budjetissa kummastakin yhden (1) miljoonan
määrärahan käytettäväksi rantaradan rahoittamiseen ja
toteutuksen aikaansaamiseen.
Liite nro 15.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.
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Kokouksen päättäminen
KV § 79
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.17.
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