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Kaupunginhallitus § 25 05.02.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 25
 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  Kaupunginhallitus päätti ottaa lisälistalla olevat asiat
”Osakepääoman korotus asuntotuotannon edistämiseksi,
Fastighets Ab Liljendal Bostäder”, ”Liikuntahallin sisäilman
hallinta”, ”Lisämäärärahaesitys talonrakennusinvestointeihin
vuodelle 2018”, ”Lisämäärärahaesitys Tesjoen aluelämpöputkiston
uusimiseen vuodelle 2017” ja ”Lautakuntien ja jaostojen
päätökset” käsiteltäväksi. 

  Esityslistan asia ”Asemakaavan muutos, kaupunginosa 1,
Pohjoistulli, korttelin 109 osa” päätettiin käsitellä asiana 4.

 ---
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Kaupunginhallitus § 26 05.02.2018

Pöytäkirjantarkastajat

KH § 26
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Arja Isotalo ja

Lotte-Marie Uutinen.

 ---
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Kaupunginhallitus § 27 05.02.2018

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

KH § 27
 Valmistelija: hallintojohtaja, Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 17.1.2018
päätöksistä, että

 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi,
 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia,
 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön

seuraavasti:

 § 3 Ranta-asemakaava, kaupunginosa 30, Pernaja, Lappnorudden:
Lähetetään Ely-keskukseen ja tekniseen keskukseen.

 § 4 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020:
Lähetetään perusturvakeskukseen.

 § 5 Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan
hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020: Lähetetään
Lapinjärven kuntaan ja perusturvakeskukseen.

 § 6 Rantatonttien myynti: Lähetetään tekniseen keskukseen.

 § 7 Hallintosäännön muuttaminen: Lähetetään keskuksiin.

 § 8 Vesiliikelaitoksen vedenjakelun tasapuolinen vedentuottaninen
kaupungissa, valtuustoaloite: Lähetetään tekniseen keskukseen.

 § 9 Selvitys kaupungissa toimivien yritysten kannattavuudesta
yhteisöveron kehitysseurannaksi, valtuustoaloite: Lähetetään
kaupunginjohtajalle.

 § 10 Kokeilu maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle
25-vuotiaille loviisalaisnuorille, valtuustoaloite: Lähetetään
perusturvakeskukseen.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---
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Tekninen lautakunta § 99 29.09.2016
Tekninen lautakunta § 101 28.09.2017
Kaupunginhallitus § 28 05.02.2018

Asemakaavan muutos, kaupunginosa 1, Pohjoistulli, korttelin 109 osa

608/10.02.03/2016

TL § 99 
Valmistelija: kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari, puh. 0440
555 403.

Kortteli 109 ei ole toteutunut asemakaavan mukaiseksi tonttien 10
ja 11 osalta. Alue sijaitsee Pohjoistullin kaupunginosassa
Chiewitzinkadun varrella. Alueella on voimassa asemakaava, joka
on vahvistettu lääninhallituksessa 20.8.1975. Kortteli 109 on
osoitettu tonttien 10 ja 11 osalta ALK-korttelialueeksi
(yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue). Tontilla 10
on omakotitalo, joka on rakennettu ennen nykyisen asemakaavan
laatimista. Tontti 11 on rakentamaton. Asemakaavamuutoksen
tavoitteena on selvittää, voidaanko asemakaava muuttaa sallimaan
enintään kaksiasuntoinen omakotitalo tontilla 10 ja
asuinkerrostalorakentaminen tontilla 11.

Aiemmin naapuritontilla korttelissa 109 on tehty asemakaavan
muutos, jossa yleisten rakennusten korttelialueen ja puistoalueen
rajoja on muutettu ja käyttötarkoitus on muutettu
lähivirkistysalueeksi ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolla on
muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.

Liite 53 asemakaavan muutosalueen rajaus

Esittelijä: tekninen johtaja Ulf Blomberg

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että korttelin 109 osan asemakaavan
muutos 1. kaupunginosassa tulee vireille ja että kaavamuutoksen
päätavoitteena on tutkia alueen käyttötarkoituksen muutosta sekä
pientalokäyttöön että asuinkerrostalokäyttöön.

Päätös: Lautakunnan päätös on esittelijän ehdotuksen mukainen.

 ---
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TL § 101 
Valmistelija: kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari, puh. 0440
555 403.

Kaavamuutoksella osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
ja erillispientalojen korttelialue (AO-5), jonka tontille saa rakentaa
yhteensä kolme asuntoa kahteen erilliseen rakennukseen. Suurin
sallittu kerrosluku AK-tontilla on III ja AO-tontilla II.
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 2 376 m2. Asemakaavan
muutosalue osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi 1 188
m2, jolle määrätään rakennusoikeutta 1 100 k-m2 ja
erillispientalojen korttelialueeksi 1 188 m2, jolle määrätään
rakennusoikeutta 500 k-m2.

Alueen rakentamisen mahdollisimman korkea laatutaso ja
ympäristöön soveltuvuus pyritään turvaamaan kaavaratkaisun ja
määräysten lisäksi kiinnittämällä huomiota alueelle tulevaan
rakentamiseen ja sen toteutuksen suunnittelutasoon.
Kaavamerkinnöin ja kaavamääräyksin määrätään muun muassa
asuinkerrostalon korkeudesta, sijoittumisesta, auton
säilytyspaikoista, istutuksista, leikki- ja oleskelualueesta sekä
pohjavedestä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien kerrostaloasuntojen
rakentamisen keskusta-alueelle.

Kaupungin ja alueen kiinteistöomistajien kesken on järjestetty
kaksi neuvottelua. Ensimmäisessä todettiin kiinteistöjen
omistajien toiveiden olevan ristiriidassa. Toisessa neuvottelussa
keskusteltiin kolmesta erikorkuisesta asuinrakennuksesta
kiinteistölle 434-1-109-11. Kiinteistön 434-1-109-10 omistajat
eivät nähneet minkään esitetyn vaihtoehdon toteutumista
toivottavana. Kiinteistön 434-1-109-10 käyttötarkoitus toteutuu
kaavanmuutoksessa toivotun mukaiseksi.

Liite 60  kaavaehdotus, kaavaselostus liitteineen,
neuvottelumuistio

Esittelijä:  tekninen johtaja Ulf Blomberg

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa asemakaavan
muutosehdotuksen asiakirjat, kaupunginosa 1 Pohjoistulli,
korttelin 109 osa, virallisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Päätös: Lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen
asiakirjat, kaupunginosa 1 Pohjoistulli, korttelin 109 osa,
virallisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.
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KH § 28
 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom,

puh. 040 551 7551

 Kaupunginjohtaja on ilmoittanut 26.1.2018 käyttävänsä
otto-oikeuttaan koskien teknisen lautakunnan tässä asiassa
tekemää päätöstä 25.1.2018. Korttelin 109 osan asemakaavan
muutosehdotus oli nähtävillä 12.10.–10.11.2017. Tuolloin
viranomaisilta pyydettiin lausuntoja (12 kpl) ja osallisilla oli
mahdollisuus tehdä muistutuksia. Lausuntoja jätettiin yhteensä
neljä ja muistutuksia neljä. Kooste palautteesta on liitteenä.

 Muistutuksissa vastustettiin pääasiassa kolmikerroksisen
kerrostalon rakentamista. Muistutuksista yksi oli 220 nimen lista,
jossa allekirjoittajat vastustivat kahta kerrosta korkeamman
rakennuksen rakentamista kaava-alueelle. 

 Kaava-alueelta laadittiin toukokuussa 2017 havainnekuva
katujulkisivuista. Havainnekuvassa vertailtiin 2–4-kerroksisten
rakennusten sijoittumista katukuvaan. Lisäksi tehtiin
varjoanalyysi, jossa tutkittiin miten 2–4-kerroksiset rakennukset
varjostavat eri vuodenaikoina.

 Tontin 11 maankäyttövaihtoehtojen vertailusta on valmisteltu
taulukko. Vaihtoehtoja on vertailtu taulukossa niin, että tyhjälle
tontille rakennetaan joko kolmikerroksinen kerrostalo tai
kaksikerroksinen pientalo. Taulukossa on vertailtu näiden kahden
vaihtoehdon myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia rakennuksen
kerrosluvun ja sijoittamisen, viihtyvyyden, ympäristön, katukuvan
sekä liikenteen ja pysäköintiratkaisujen kannalta.

 Teknisen lautakunnan tuli valita joko kerrostalo- tai
pientalovaihtoehto jatkosuunnittelun pohjaksi. Tekninen
lautakunta päätti, että tontille voidaan rakentaa kolmikerroksinen
kerrostalo.

 Kun huomioidaan harju, runsaslukuiset muistutukset ja etenkin
rakennuksen rakennusneliömetrien epätasa-arvoinen jakautuminen
alkuperäisen tontin kahden osan välille sekä mittava haitta ja
olosuhteiden huononeminen, jonka kolme tai useampi kerrosta
korkea rakennus aiheuttaisi naapurille Chiewitzinkatu 12:ssa, ei
yli kaksikerroksisen talon rakentamista voi hyväksyä.

 Liite nro 1.
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Ehdotus:  Kaupunginhallitus päättää valita korkeintaan kaksikerroksisen
pientalovaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös: Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan:
”Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunkisuunnitteluosasto
ottaa asian uudelleen valmisteluun, jossa huomioidaan paremmin
asiasta esitetyt muistutukset sekä neuvotellaan
maankäyttösopimuksen laatimisesta.”

  Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

  Päätös kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaan.

 ---
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Kaupunginhallitus § 29 05.02.2018

Vuoden 2018 käyttötalouden valtionosuudet

95/02.05.01/2018

KH § 29
 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen puh 0440 555 836

 Valtionvarainministeriö on tehnyt päätöksen peruspalvelujen
valtionosuudesta sekä vahvistanut kunnan verotuloihin perustuvan
valtionosuuksien tasauksen vuonna 2018. Samoin
valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kuntien
kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle 2018. Kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5. §:n
mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista
valtionosuusperusteista:

1. 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien
laskennallisista kustannuksista

2. syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten
kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteista.

 Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1. §:ssä tarkoitettujen
valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin
euromäärä, joka saadaan, kun 6.–13. §:n mukaisesti määräytyvät
laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen, ja saadusta
summasta vähennetään 56. §:ssä tarkoitettu kunnan
omarahoitusosuus. Vuonna 2018 kunnan omarahoitusosuus on 3
599,08 euroa asukasta kohden (3 627,38 euroa vuonna 2017).
Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan 26.–28. §:ssä
tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten
kotiseutualueen kunnan lisäosat.

 Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään
lain 7. luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat:

 verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus
 vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus
 työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen

valtionosuudessa
 vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus
 veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa
 maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto
 perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys
 kilpailukykypakettiin liittyvä vähennys
 eläketukeen liittyvä vähennys
 määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja
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lisäykset.

 Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29. §:n
mukaan kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa
valtionosuuden lisäystä (tasauslisä) tai vähennystä
(tasausvähennys). Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa
otetaan huomioon kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisön
tuloverosta (yhteisövero-osuus). Näiden lisäksi laskennallista
verotuloa laskettaessa otetaan huomioon 50 prosenttia
ydinvoimalaitosten laskennallisesta kiinteistöverosta.

 Loviisan kaupungin peruspalvelujen valtionosuuksiin kirjattava
yhteissumma on 25 239 901 euroa (26 219 399 euroa vuonna
2017). Siihen tehdään verotuloihin perustuva valtionosuuden
tasausvähennys, joka on -1 016 454 euroa (-994 555 euroa vuonna
2017).

 Vuoden 2018 kotikuntakorvauksen perusosa on 6 511,92 euroa (6
573,54 euroa vuonna 2017). Kotikuntakorvauksen netto on 496
130 euroa kun se vuonna 2017 oli 447 986 euroa. 

 Opetusministeriön tekemät päätökset vuodelle 2018 ovat:

 pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien, vaikeimmin
kehitysvammaisten, joustavan perusopetuksen ja perusopetuksen
aineopetuksen yksikköhinnat

 aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ohjaustuntia kohden

 lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön, liikuntatoiminnan ja
nuorisotyön yksikköhinnat.

 Loviisan kaupungille opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden
loppusumma on -985 439 euroa (-1 023 096 euroa vuonna 2017). 

 Talousarviossa 2018 valtionosuuksia on 23 888 540 euroa ja
joulukuun lopussa tehtyjen Opetus- ja kulttuuriministeriön ja
Valtionvarainministeriön päätösten mukaan meille maksetaan
valtionosuuksia yhteensä 24 750 592 euroa vuonna 2018, mikä on
862 052 euroa budjetoitua enemmän. Luvut korjataan päätösten
mukaisiksi talousarvioon.

 Liite nro 2.
 Loviisan kaupungin yhteenveto päätöksistä ja vertailu edellisiin

vuosiin sekä vuoden 2018 talousarvioon.
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 Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee käyttötalouden
valtionosuuspäätökset vuodelle 2018 tiedoksi ja toteaa, ettei
päätöksiin haeta muutosta.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---
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Kaupunginhallitus § 30 05.02.2018

Osakepääoman sijoittaminen, Valkon Halli Oy

535/02.05.05/2015

KH § 30

 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors, puh. 040 555 216

 Kaupunginvaltuusto päätti 14.10.2015 § 103 hyväksyä 175 800
euron osakemerkinnän yhtiöstä Valkon Halli Oy. Hankkeen
aikataulun venymisen myötä määräraha osakkeiden
merkitsemiseen myönnettiin lisämäärärahana vuoden 2016
talousarviosta kaupunginvaltuuston päätöksellä 14.12.2016 § 114. 

 Loviisan kaupunki omistaa Valkon Halli Oy:stä 24 % (600
osaketta) ja Suomenlahden Telakka Oy 76 % (1 900 osaketta).

 Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.9.2017 yhtiön
osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti tehdä yhteensä 732 500
euron suuruisen sijoituksen yhtiön sijoitetun vapaan pääoman
rahastoon osakeomistuksensa suhteessa. Suomenlahden Telakka
Oy maksoi sijoituksesta 556 700 euroa ja Loviisan kaupunki 175
800 euroa. Sijoitukset ovat keskenään samassa asemassa. Uusia
osakkeita ei annettu eikä tehdyllä sijoituksella ole vaikutusta
yhtiön sidottuun osakepääomaan.

 Yllämainitun sijoituksen myötä Loviisan kaupunginvaltuuston
osakemerkintään myöntämän määrärahan suuruinen rahamäärä on
sijoitettu yhtiön pääoman sijaan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman
rahastoon.

 Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa puolestaan
asian tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Jäsen Ralf Sjödahl ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokoustilasta
asian käsittelyn ajaksi (peruste: on Valkon Halli Oy:n hallituksen
puheenjohtaja).

  Päätös ehdotuksen mukaan.
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  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 31 05.02.2018

Leirintäalue Tamminiemi, alueen vuokraus

99/14.02/2018

KH § 31
 Valmistelu: kehittämisjohtaja Sten Frondén, puh. 040-559 5525

 Loviisan kaupunki on ilmoittanut tarjoavansa Tamminiemen
leirintäaluetta vuokrattavaksi keväästä 2018 alkaen kymmenen
vuoden ajaksi.

 Tarjouspyynnön lähtökohta oli niin sanottu kolmen tähden
leirintäalueen palvelutaso. Valintakriteereiksi ilmoitettiin
toiminnan kuvausta 50 %:n, suunniteltuja oheis-palveluita 20 %:n
sekä vuokran määrää 30 %:n painotuksella.

 Määräaikaan mennessä saapui kuusi tarjousta.

 Tarjouksista on laadittu vertailuyhteenveto.

 Jätettyjen tarjousten perusteella on kahden tarjoajan kanssa käyty
tarkempia jatkoneuvotteluja.

 Toiminnan sisällön osalta kaikki tarjoukset olivat asianmukaiset ja
hyväksyttävissä. Oheispalveluiden osalta vaihtelut olivat
suuremmat. Vertailutaulukossa on laskettu koko sopimuskauden
vuokra. Tämä siitä syystä, että vuokra oli kahdessa tapauksessa
porrastettu. Vaihteluväli vuosivuokrien osalta oli merkittävä ja
samalla yrittäjän valinnan kannalta varsin ratkaiseva.

 Eniten pisteitä vertailussa sai Tuomas Konttisen ja Simge
Arikanin jättämä tarjous, 93 pistettä. Oy Havsö Ab (Tiina
Reijonen ja Annika Weckman) sai 82 pistettä.

 Harmaan huvilan korjaustarpeesta ja huoltorakennuksen
valmistumisajankohdasta on vielä neuvoteltava. Tästä syystä ei
vielä ole voitu kirjoittaa lopullista vuokrasopimusta. Konttinen ja
Arikan ovat kuitenkin toivoneet huoltorakennuksen
rakentamisaikataulun muuttamista siten, että huoltorakennus
rakennetaan vasta syksyllä 2018, varsinaisen matkailukauden
jälkeen. Vastaavasti Harmaan huvilan yleisiä keittiötiloja tulisi
saattaa käyttökuntoon ja saunatilat purkaa.

 Yrittäjät haluavat varata itselleen mahdollisuuden harkita
yritysidean toimivuutta uudelleen kolmen vuoden kuluttua.
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 Liite nro 3.

 Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita Tuomas Konttisen ja Simge
Arikanin Tamminiemen leirintäalueen yrittäjiksi.

 Vuokrasopimus laaditaan kolmeksi vuodeksi jätetyn tarjouksen
mukaisesti vuosivuokralla 24 000 euroa. Vuokrasopimukseen
kirjataan seitsemän vuoden optiokausi jätetyn tarjouksen
mukaisesti vuosivuokran ollessa 32 000 euroa.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

  Tauko klo 19.40–19.50.

 ---
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Kaupunginhallitus § 32 05.02.2018

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkuus ja tekstiilihuollon palveluita koskeva
hankinta 

98/02.08.00/2018

KH § 32
 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja osastonhoitaja Senja

Kangas

 Uudenmaan Sairaalapesula Oy on Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljempänä HUS), Helsingin
kaupungin, Espoon kaupungin ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) omistama yhtiö, joka
tarjoaa tekstiilihuollon palveluita pääosin omistaja-asiakkailleen.
Yhtiöllä on toimipaikat Keravalla ja Kotkassa.

 Uudenmaan Sairaalapesula Oy on muuttanut osakkuussopimusta
siten, että osakkaat sitoutuvat toimintamalliin, jossa suunnattuja
osakeanteja voidaan tehdä hallituksen päätöksellä yhtiökokouksen
määrittelemissä rajoissa uusien pienosakkaiden mukaan
saamiseksi.

 Loviisan kaupungin perusturvakeskus sekä ruoka- ja
siivouspalvelut ovat käyneet tutustumassa Uudenmaan
Sairaalapesula Oy:n palveluihin ja ovat kiinnostuneita yhtiön
järjestämistä tekstiilihuollon palveluista. 

 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n edustaja oli perusturvakeskuksen
johtoryhmässä esittelemässä sekä tekstiilipalveluita että
mahdollisuutta tulla pienosakkaaksi, mikä mahdollistaisi ns. in
house -hankinnat.

 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallitus on 24.11.2017 todennut,
ettei esteitä asian viemiseksi eteenpäin ole, koska tehdyn
linjauksen mukaisesti kyseessä olisi ensisijaisesti
yhteiskäyttötekstiileihin perustuva palvelumalli.

 Pienosakkuudessa tulee hankittavaksi viisi (5) Uudenmaan
Sairaalapesula Oy:n osaketta yhteensä 3 174,50 euron hinnalla.
Osakemerkinnän yhteydessä Loviisan kaupungin tulee sitoutua
noudattamaan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakassopimusta.

 Osakkuus ei oikeuta Loviisan kaupunkia omaan erilliseen
hallituspaikkaan, vaan HUSin edustaja toimii myös Loviisan
kaupungin ja muiden pienosakkaiden edustajana yhtiön
hallituksessa. Osakassopimuksella osakkaat sitoutuvat käyttämään
yhtiön palveluita vähintään vuoden 2018 loppuun asti.
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Palvelusopimus laaditaan erikseen. Palvelusopimusta on tarkoitus
hyödyntää ensivaiheessa pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä ruoka- ja siivouspalveluiden työvaatteiden osalta.
Mahdollisesti myös muut Loviisan kaupungin toimijat tulevat
jatkossa hyödyntämään palvelusopimusta.

 Järjestelyn tarkoituksena on muodostaa Uudenmaan
Sairaalapesula Oy:stä Loviisan kaupungin sidosyksikkö. Tällöin
Loviisan kaupunki voi hankkia tekstiilihuollon palveluita
Uudenmaan Sairaalapesula Oy:ltä hankintalain 15. §:ssä
tarkoitettuna sidosyksikköhankintana.

 Liite nro 4.

 Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Loviisan kaupunki merkitsee viisi (5) Uudenmaan Sairaalapesula
Oy:n osaketta yhteensä 3 174,50 euron hinnalla
merkintäsitoumuksen mukaisesti ja hyväksyy osakassopimuksen
ja sitoumusasiakirjan Loviisan kaupunkia sitovaksi ja nimeää
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
edustajan, talousjohtaja Jari Finnilän toimimaan myös Loviisan
kaupungin edustajana Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n
hallituksessa sekä valtuuttaa talousjohtajan tekemään ja
allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---
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Kaupunginvaltuusto § 156 10.12.2014
Kaupunginhallitus § 218 14.09.2015
Kaupunginvaltuusto § 109 14.10.2015
Kaupunginhallitus § 199 18.12.2017
Kaupunginhallitus § 33 05.02.2018

Kaupungin rahaliikenteen julkisuus, valtuustoaloite

829/00.01.01/2014

KV § 156 Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat
ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

 Liite nro 91.

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

 ---

KH § 218 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen

 Julkisuusperiaate on keskeinen hallinnon asiakirjojen julkisuutta
koskeva lähtökohta, joka on kirjattu perustuslain 12 §:n 2
momenttiin. Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen
julkisesta asiakirjasta ja muusta tallenteesta. Viranomaisen
hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole
erikseen lailla rajoitettu.

 Taloustoimisto on yhdessä keskusten taloussuunnittelijoiden ja
johtoryhmän kanssa käynyt läpi, sitä miten rahaliikenteen
julkisuus voitaisiin parhaiten toteuttaa sekä kunta- että
julkisuuslain hengen mukaisesti.

 Huomioiden kaupungin pieni koko ja yksityisyyden suoja, joka
koskee myös suurta joukkoa kaupungille palveluja tuottavia
pk-yrityksiä ja toiminimiä, toteamme, ettei raha-liikenteen
julkistaminen Excel-taulukon muodossa verkkosivustolla palvele
niitä päämääriä, joita valtuustoaloitteessa haettiin, mm.
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tai kunnallista demokratiaa.
Julkinen laskutustiedosto Excel-muodossa ei teknisesti
mahdollista myöskään aloitteessa mainittua mahdollisuutta etsiä
yksikkö- tai tavarakohtaisia hakutietoja. 

 Tämän perusteella toteamme, että kaupungin ostolaskuja ja
rahaliikennettä ei julkaista Excel-muodossa Loviisan kaupungin
verkkosivustolla.
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 Julkisuusperiaatteen mukaisesta tiedonsaantioikeudesta
taloustoimisto huolehtii edelleen vastaamalla erikseen esitettyihin
kysymyksiin koskien rahaliikennettä ja ostolaskuja.

 Liite nro 91.

 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva

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

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---

KV § 109 Liite nro 63.

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

Päätös: Valtuutettu Kari Hagfors esitti, että aloite hyväksytään siten, että
sitä aletaan soveltaa vuoden 2016 alusta.

  Valtuutettu Jerry Träskelin kannatti valtuutettu Kari Hagforsin
ehdotusta.

  Valtuutettu Patrik Stenvall ehdotti asian palauttamista.

  Valtuutetut Petra Paakkanen ja Pertti Lohenoja kannattivat
valtuutettu Patrik Stenvallin ehdotusta.

  Valtuutettu Kari Hagfors veti esityksensä takaisin.

  Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen
valmisteluun.

 ---

KH § 199
 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen, talousasiantuntija

Antti Kärkkäinen ja laskentasihteeri Mari Lyyra

 Valtuustoaloite rahaliikenteen julkisuudesta palautettiin uuteen
valmisteluun kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.10.2015. 
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 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki,
621/1999) on yleissäännös, joka käsittelee viranomaisten hallussa
olevien asiakirjojen julkisuutta, salaamista ja julkistamista.
Perus-säännön mukaan asiakirja on julkinen, ellei sen salaamiseen
ole laissa erikseen mainittua syytä. 

 Tähän saakka julkisuusperiaatteen mukaisesta
tiedonsaantioikeudesta on huolehdittu vastaamalla erikseen
esitettyihin kysymyksiin koskien rahaliikennettä ja ostolaskuja.
Nyt käytössä olevat järjestelmät mahdollistavat ostolaskuaineiston
julkistamisen kaupungin verkkosivustolla, jolloin aineisto on
helposti kaikkien saatavilla. Tiedon rajaaminen siten, että
toimittajien yksityisyydensuoja ei vaarannu ja ostolaskujen
julkaisu kaupungin verkkosivustolla voidaan toteuttaa kunta- ja
julkisuuslain mukaisesti. Ostolaskujen julkistaminen kaupungin
verkkosivustolla lisää avoimuutta, joka on kaupunkistrategiamme
keskeinen arvo. 

 Loviisan kaupungin ostot, liikelaitos mukaan lukien, vuosilta
2015–2016 julkaistaan kaupungin verkkosivustolla. Tietoja
täydennetään tämän jälkeen vuosittain, aina sen jälkeen, kun
kaupunginhallitus on hyväksynyt kuluneen vuoden tilinpäätöksen.
Ostolaskuaineistot sisältävät Loviisan kaupungin vuosien
2015–2016 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot.
Lisäksi aineisto sisältää tiliryhmiin 'avustukset yhteisöille' ja 'muut
toimintakulut' kuuluvat ostot. Aineisto julkaistaan
Excel-muodossa ja se sisältää seuraavat saraketiedot:

 Toimittajanumero
 Toimittajan nimi
 Laskun numero
 Laskun päivämäärä
 Eräpäivä
 Laskurivin summa
 ALV
 Tili
 Tositenumero
 Hyväksyjä
 Kustannuspaikan nimi

 Liite nro 3.

 Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
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Ehdotus:  Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan vastauksen
aloitteeseen ja esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
vastauksen ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen
valmisteluun.

 ---

KH § 33
 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen, laskentasihteeri Mari

Lyyra

 Kaupunginhallitus palautti kokouksessaan 18.12.2017 ehdotuksen
kaupungin ostolaskujen julkaisemisesta uudelleen
valmisteltavaksi. Asian taustalla on vuonna 2014 tehty
valtuustoaloite. 

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki,
621/1999) on yleissäännös, joka käsittelee viranomaisten hallussa
olevien asiakirjojen julkisuutta, salaamista ja julkistamista.
Perussäännön mukaan asiakirja on julkinen, ellei sen salaamiseen
ole laissa erikseen mainittua syytä. 

 Tähän saakka julkisuusperiaatteen mukaisesta
tiedonsaantioikeudesta on huolehdittu vastaamalla erikseen
esitettyihin kysymyksiin koskien rahaliikennettä ja ostolaskuja.
Nyt käytössä olevat järjestelmät mahdollistavat ostolaskuaineiston
julkistamisen kaupungin nettisivuilla, jolloin aineisto on helposti
kaikkien saatavilla. Tiedon rajaaminen siten, että toimittajien tai
yksityishenkilöiden yksityisyydensuoja ei vaarannu ja ostolaskujen
julkaisu kaupungin nettisivuilla voidaan toteuttaa kunta- ja
julkisuuslain mukaisesti. Ostolaskujen julkistaminen kaupungin
nettisivuilla lisää avoimuutta, joka on kaupunkistrategiamme
keskeinen arvo. 

 Loviisan kaupungin ostot, liikelaitos mukaan lukien, julkaistaan
kaupungin internetsivustolla vuosilta 2015 – 2016. Tietoja
täydennetään tämän jälkeen vuosittain, aina sen jälkeen, kun
kaupunginhallitus on hyväksynyt kuluneen vuoden tilinpäätöksen.
Ostolaskuaineistot sisältävät Loviisan kaupungin vuosien 2015 –
2016 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot.
Lisäksi aineisto sisältää tiliryhmiin avustukset yhteisöille ja muut
toimintakulut kuuluvat ostot. Aineistosta suodatetaan pois sellaiset
kustannuspaikat, joiden sisällön julkaiseminen mahdollisesti
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vaarantaisi yksityishenkilöiden yksityisyydensuojaa. 

 Aineisto julkaistaan Excel-muodossa ja se sisältää seuraavat
saraketiedot:
 Toimittajanumero
 Toimittajan nimi
 Laskun numero
 Laskun päivämäärä
 Eräpäivä
 Laskurivin summa
 ALV
 Tili
 Tositenumero
 Hyväksyjä
 Kustannuspaikan nimi

 Liite nro 5.

 Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

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

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 34 05.02.2018

Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi

KH § 34
 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa

kaupunginhallitukselle tiedoksi:

 hallintojohtaja, § 1/2018
Juridisen asiantuntijapalvelun hankinta, Harjurinteen koulun
sisäilma- / kosteusongelmiin

 talousjohtaja, § 3/2018
TVA-lisän myöntäminen ruokapalvelu- ja siivouspalvelupäällikölle

 kaupunginjohtaja, § 1/2018
Perusturvajohtajan tehtävien määräaikaiset järjestelyt

 kaupunginjohtaja, § 2/2018
Mainostoimistopalveluiden puitejärjestely, optiovuoden käyttöönotto

 Liite nro 6.

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa
viranhaltijoille, ettei se kuntalain 92 §:n nojalla käytä
otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---
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Kaupunginhallitus § 35 05.02.2018

Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi

58/00.04.01/2018, 75/00.04.02/2018

KH § 35
a) Porvoon kaupunki, terveydensuojelujaoston pöytäkirja 24.1.2018

b) Sydkustens landskapsförbund r.f.:n kutsu varsinaiseen
liittokokoukseen 19.4.2018

Päätös: Ilmoitusasioihin lisättiin

c) Helsingin hallinto-oikeuden päätös 18/0048/2.

  Merkittiin tiedoksi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 36 05.02.2018

Muut asiat

KH § 36
 Kaupunginhallitus kävi keskustelua Harjurinteen koulun

sisäilmaongelmasta ja Nina Peren kaupunginhallitukselle
toimittamasta kirjeestä.

 Todettiin, että poiketen siitä, mitä mediassa on kerrottu, kellään
kaupungin luottamushenkilöllä ei ole käytössään kaupungin
luottokorttia.

 Lausuntopyyntö: Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan
tarkistus, kaupunki ei anna lausuntoa asiassa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 348 19.12.2016
Kaupunginhallitus § 37 05.02.2018

Osakepääoman korotus asuntotuotannon edistämiseksi, Fastighets Ab Liljendal
Bostäder

252/02.05.01/2016

KH § 348 Valmistelija: kehittämisjohtaja Sten Frondén, 040 559 5525

 Kaupunki osti kesällä 2015 (KH 31.8.2015, § 197) maa-alueen
Liljendalista Krogarintien varrelta rivitalorakentamista varten.
Rivitalohanketta varten on tehty kaavamuutos.

 Hankkeen käynnistämiseksi kaupunginhallitus päätti 18.4.2016 (§
106) myöntää ennakkomaksuna yhtiölle 50 000 euroa.

 Fastighets Ab Liljendal Bostäder on suunnitellut tontille kaksi
vuokrataloa, yhteensä 959,5 m2 ja 18 asuntoa. Huoneistojen
keskikoko on 53 m2, eli normaalia pienempi. Jos hanke
toteutetaan kokonaisuudessaan, on hinta 3 001 668 euroa.
Asuinneliön hinta olisi tällöin 3 128 euroa.

 Vaihtoehtoisesti voidaan rakentaa vain toinen talo, joka käsittää
12 asuntoa. Kokonaishinnaksi muodostuu silloin 2 103 759 euroa,
ja asuinneliön hinta olisi 3 249 euroa.

 Yhtiö hakee kaupungilta osakepääoman nostoon tarkoitettua tukea
vaihtoehtoittain seuraavasti:

 Vaihtoehto 1
 Yhtiö rakentaa vain talon A, jossa on 12 huoneistoa,

kokonaishintana 2 103 759 euroa. Kaupungin investointiavustusta
on tälle vaihtoehdolle haettu 340 000 euroa.

 Vaihtoehto 2
 Yhtiö rakentaa samanaikaisesti sekä talon A että B, yhteensä 18

asuntoa. Kokonaishinta on 3 001 668 euroa. Kaupungin
investointiavustusta on tälle vaihtoehdolle haettu 450 000 euroa.

 Yhtiö toivoo kaupungin tukea uudistuotannolle, jotta vuokrataso
voidaan pitää kohtuullisena pääomakustannusten osalta.

 Kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että hyväksyttäviin
vuokra-asuntohankkeisiin voidaan myöntää
osakepääomankorotusta summalla, joka vastaa 15 % hankkeen
rakentamiskustannuksista.

 Hanke täyttää kaupungin edellyttämät osakepääoman korotuksen
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perusteet.

 Periaatepäätöksen mukainen 15 % tuki on eri vaihtoehdoissa
seuraavat:

Vaihtoehto 1: 315 564 euroa
Vaihtoehto 2: 450 250 euroa

 Yhtiön hakemus on liitteenä.

 Liite nro 140.

 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva

Ehdotus:  Kaupunginhallitus päättää myöntää Fastighets Ab Liljendal
Bostäderille osakepääoman korotukseen 315 564 euroa. Yhtiölle
maksetaan tässä vaiheessa 265 564 euroa, ennakkomaksu
huomioon ottaen. 

 Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely: Jäsen Veikko Ekström ja kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ilmoittivat esteellisyydestä ja
poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi (peruste: Pernajan
asunnot Oy:n hallituksen jäseniä, Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot
on vastaanottava yhtiö asuntoyhtiöiden fuusiossa).

  Jäsen Saara Lång ehdotti, että hanke toteutettaisiin vaihtoehdon 2
mukaan. Ehdotusta ei kannatettu.

Päätös:  Ehdotuksen mukainen.

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---

KH § 37
 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

 Kaupunginvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen myöntää
kaupungin omille kiinteistöyhtiöille 15 %:n pääomalisäyksen
arvioiduista rakennuskustannuksista vuokra-asuntojen
rakentamiseen (KV § 66 14.5.2014).

 Kaupunginhallitus päätti myöntää Fastighets Ab Liljendalin
Bostäderin (myöhemmin Loviisan Asunnot Oy)
rakennushankkeeseen 315 564 euroa, perustuen päätöksessä
esitettyyn hankintameno-arvioon, joka oli 2 103 488 euroa (KH §
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348 19.12.2016).

 Kaupungin taloustoimisto on maksanut yhtiölle
kaupunginhallituksen päättämän summan kokonaisuudessaan
1.3.2017. 

 Loviisan Asunnot Oy on pyytänyt rakennushankkeelle Loviisan
kaupungilta pääomarahoituksen täydennystä 18.12.2017 päivätyllä
kirjeellä. Lisärahan tarve 26 359 euroa perustuu toteutuneisiin
kustannuksiin, liitteenä olevan hankintamenoerittelyn mukaisesti.
Hanke valmistui 30.9.2017 ja loppuhinta nousi 2 279 488 euroon,
joista 15 % on 341 926 euroa.

 Loviisan Asunnot Oy:n yhtiökokouksessa 29.12.2017 kaupungin
edustaja on ollut läsnä ja kokouksessa on päätetty korottaa
osakepääomaa 341 926 euroon, jotka oikeuttavat 733 osakkeen
merkintään. Lisärahoitus 26 359 euroa tulisi maksaa Loviisan
Asunnot Oy:lle.

 Liite nro 7.

 Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus:  Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
Loviisan kaupunki maksaa pääomankorotuksena Loviisan
Asunnot Oy:lle toteutuneiden kustannusten mukaisesti 15 %
pääomalisäyksen. 

Päätös: Jäsen Tom Liljestrand ilmoitti esteellisyydestä (peruste: Fastighets
Ab Liljendal Bostäder:in hallituksen puheenjohtaja).
Kaupunginhallitus päätti kuulla jäsen Tom Liljestrandia
asiantuntijana, kuulemisen jälkeen hän poistui kokoustilasta asian
käsittelyn ajaksi. 

  Ruotsinkielisessä versiossa korjattiin päätösehdotuksen viittaus
vastaamaan viittausta suomenkielisessä versiossa. Uusi sanamuoto
on: ”Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att Lovisa
stad betalar kapitaltillskottet på 15 % i enlighet med de verkliga
kostnaderna i form av en förhöjning av aktiekapitalet till Lovisa
Bostäder Ab.”

  Päätös ehdotuksen mukaan.

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 123 15.05.2017
Tekninen lautakunta § 15 25.01.2018
Kaupunginhallitus § 38 05.02.2018

Liikuntahallin sisäilman hallinta 

379/10.03.02/2016

KH § 123 
Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh. 0440 555
250 ja tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh. 0440 555 412 

Liikuntahallin käyttäjien palaute huonosta sisäilmasta lisääntyi
lämmityskauden aikana. Asian johdosta on pidetty neljä
sisäilmakokousta, jossa tilannetta on seurattu ja mietitty
toimenpiteitä asian parantamiseksi. Rakennuksessa on suoritettu
tarkentavia kuntotutkimuksia ja niiden pohjalta on tehty
korjaussuunnitelmia. 

Tarkoituksena on, että korjaustyöt tehdään tulevan kesän aikana.
Liikuntahallin ilmanvaihdon saneeraukseen on varattu 225 000
euroa kuluvalle vuodelle, joka ei tule riittämään koko hankkeen
suorittamiseen. 

Hankkeen kustannusarvio:
 tutkimukset, suunnittelu ja valvonta 10 000,00 euroa
 purkutyöt 10 000,00 euroa
 pukuhuoneiden korjaukset ja muutostyöt 30 000,00 euroa
 muut korjaukset 20 000,00 euroa
 irtaimistot 5 000,00 euroa
 ilmanvaihdon saneeraaminen 200 000,00 euroa
 lisä- ja muutostyöarvio 25 000,00 euroa

yhteensä: 300 000,00 euroa

Hankkeen tarkoituksena on tilojen pitäminen turvallisessa
käyttökunnossa vähintään viisi vuotta. Lisäksi tämä edellyttää
tehostetun seurannan pintojen, rakenteiden ja
ilmanvaihtojärjestelmien osalta jatkossa. 

Pysyvä vaihtoehto nykyisen liikuntahallin osalta on sen
korvaaminen uudella rakennuksella. Nykyisen rakennuksen
kattavaa peruskorjausta on mietitty jo vuonna 2006 ja siitä
luovuttu alapohjaan liittyvien riskien takia, joita korjaustavoilla ei
voida ratkaista.  Lisäksi rakennuksen peruskorjauksen korjausaste
nousisi huomattavan korkeaksi.  

Uuden liikuntahallin suunnittelu- ja rakentamisvaihe kestää noin
viisi vuotta.
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Hankkeelle ei vielä tässä vaiheessa haeta lisämääräraha
kaupunginvaltuustolta koska vielä ei tiedetä miten investoinnit
kokonaisuudessaan toteutuvat. Mahdollinen lisämäärärahaesitys
tehdään osavuosikatsauksen 1-8/2017 jälkeen. 

Pykälän käsittelyyn asiantuntijoiksi on kutsuttu professori Tuula
Putus, tilapäällikkö Antti Kinnunen, sivistysjohtaja Thomas
Grönholm, vapaa-aikasihteeri Päivi Hämäläinen ja vt. rehtori Jutta
Angus.   

Esittelijä: vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että liikuntahallissa suoritetaan esitetyt
sisäilmakorjaukset kuluvan kesän aikana. 

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

  Kokous keskeytettiin kello 18.24 ja 18.42 väliseksi ajaksi.

  Laskentasihteeri Mari Lyyra esitteli sähköistä osavuosikatsausta.

 ---

TL § 15

Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh. 0440 555
250 ja tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh. 0440 555 412. 

Liikuntahallin korjaustyöt tehtiin suunnitelmien mukaisesti, ja ne
maksoivat yhteensä 287 000 euroa.

Ylitystä on syntynyt yhteensä: 287 000 - 225 000 = 62 000 euroa.

Ylityksen suuruinen määrä on jäänyt käyttämättä kohdassa
sivistyskeskus alle 100 000 euron investoinnit.

Esittelijä:  tekninen johtaja Ulf Blomberg

Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että liikuntahallin korjaukseen myönnetään
62 000 euron lisämääräraha vuodelle 2017. 

Päätös: Lautakunnan päätös on esittelijän ehdotuksen mukainen.

 Jatkokäsittely: kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto

 ---
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KH § 38
 Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että muutokset talousarvioon ja
lisämäärärahaesitykset on tehtävä tilikauden aikana. Tekninen
lautakunta on reagoinut ylityksiin ja tuo ne tiedoksi
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---
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Tekninen lautakunta § 16 25.01.2018
Kaupunginhallitus § 39 05.02.2018

Lisämäärärahaesitys talonrakennusinvestointeihin vuodelle 2018

44/02.02/2018

TL § 16

Valmistelija: tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh. 0440 555 412.

Perusturvakeskuksen investointiohjelman vuoden 2017 kohta Alle
100 000 euron hankkeet on sisältänyt pääterveysaseman
potilashuoneiden automaattisen palosammutusjärjestelmän
rakentamisen. Hanke päätettiin siirtää vuodelle 2018, koska
talossa suoritetaan silloin laajoja tilamuutoksia ja työmaa-aikaiset
tilajärjestelyt ovat tällöin helpommat toteuttaa.   

Sivistyskeskukselle ajoittuu suuria kouluhankkeita vuosille
2017–2019. Vuodelle 2017 kustannuksia on kohdistunut
ennakoitua vähemmän.  Vuoden 2017 menot ja
määrärahavaraukset olivat seuraavat:
– Koskenkylän koulukeskus, menot 188 000 euroa ja varaus 360
000 euroa
– Ruotsinkielinen koulukeskus, menot 165 000 euroa ja varaus
840 000 euroa.

Hankkeiden kustannuksia on siis siirtynyt kuluvalle vuodelle
seuraavasti:
– Koskenkylän koulukeskus, 172 000 euroa
– Ruotsinkielinen koulukeskus, 675 000 euroa.

Esittelijä:  tekninen johtaja Ulf Blomberg

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät vuodelle
2018 lisämäärärahaa talonrakennuskohteille seuraavasti:
1. Perusturvakeskus, Pääterveysasema 100 000 euroa
2. Sivistyskeskus, Koskenkylän koulukeskushanke 172 000 euroa
3. Sivistyskeskus, Ruotsinkielinen koulukeskus 675 000 euroa.

Näistä hankkeista jäi käyttämättä vuonna 2017 yhteensä 947 000
euroa.

Päätös: Lautakunnan päätös on esittelijän ehdotuksen mukainen.

 Jatkokäsittely: kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto

 ---
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KH § 39
 Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää vuodelle 2018 lisämäärärahaa
talonrakennuskohteille seuraavasti:

1. Perusturvakeskus, Pääterveysasema 100 000 euroa
2. Sivistyskeskus, Koskenkylän koulukeskushanke 172 000 euroa
3. Sivistyskeskus, Ruotsinkielinen koulukeskus 675 000 euroa.

  Näistä hankkeista jäi käyttämättä vuonna 2017 yhteensä 947 000
euroa.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---
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Tekninen lautakunta § 14 25.01.2018
Kaupunginhallitus § 40 05.02.2018

Lisämäärärahaesitys Tesjoen aluelämpöputkiston uusimiseen vuodelle 2017

43/02.02/2018

TL § 14

Valmistelija: tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh. 0440 555 412 

Tesjoen aluelämpöputkiston uusiminen on saatu valmiiksi.
Loviisan Asunnot Oy (Pasikkaantie 6) ilmoitti syksyllä
halukkuutensa liittyä alue- lämpöverkostoon.  Koska työteknisesti
se oli järkevä tehdä varsinaisen urakan kanssa, niin päätettiin asia
hoitaa samalla. Tästä aiheutui noin
40 000 euron lisäkustannukset. Muut lisäkustannukset ovat
aiheutuneet useammasta osatekijästä.

Ylitystä on syntynyt yhteensä: 410 000 - 350 000 = 60 000 euroa.

Ylityksen suuruinen määrä on jäänyt käyttämättä kohdassa
Tekninen keskus/Kunnallistekniikan investoinnit.

Esittelijä:  tekninen johtaja Ulf Blomberg

Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että Tesjoen aluelämpöputkiston
uusimiseen myönnetään 60 000 euron lisämääräraha vuodelle
2017. 

Päätös: Lautakunnan päätös on esittelijän ehdotuksen mukainen.

 Jatkokäsittely: kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto

 ---

KH § 40
 Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että muutokset talousarvioon ja
lisämäärärahaesitykset on tehtävä tilikauden aikana. Tekninen
lautakunta on reagoinut ylityksiin ja tuo ne tiedoksi
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.
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  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 41 05.02.2018

Lautakuntien ja jaostojen päätökset

KH § 41
 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa

kokouksistaan:

 tekninen lautakunta 25.1.2018

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ja
jaostoille, ettei se kuntalain 92 §:n nojalla käytä otto-oikeuttaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että kaupunginjohtaja on käyttänyt
otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen 25.1.2018 § 8.
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 5.2.2018 ja palautti sen uuteen
valmisteluun. 

  Muilta osin päätös ehdotuksen mukaan.

 ---


