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Osallistujat
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Nimi
Tehtävä
Lisätiedot
Läsnä

Muut

Poissa

Havula Tapio
Salmi Petri
Laukkanen Erkki
Laine Markku
Martniku Sari

Kh:n puheenjohtaja
Kh:n I varapuh.joht.
jäsen
jäsen
jäsen

Mäkipää Marja-Leena
Tilvis Reijo
Nyfors Hannele

jäsen
jäsen
varajäsen

Helin Anna
Peltola Veijo
Laaksonen Tapio
Kairesalo Esko
Siikaluoma Esa
Tupamäki Anja
Gummerus Vesa

Kv:n puheenjohtaja
Kv:n I varapuh.joht.
Kv:n II varapuh.joht.
kunnanjohtaja
hallintojohtaja
asiantuntija
asiantuntija

Ravolainen-Rinne Heta
Elomaa Jarna

Kh:n II varapuh.joht.
jäsen

saapui klo 15.30,
läsnä §:t 304-307

§:t 301-302
§:t 303-304

Allekirjoitukset
Tapio Havula
puheenjohtaja

Esa Siikaluoma
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
298 - 307 §
Pöytäkirjan tarkastus
Reijo Tilvis

Petri Salmi

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Kunnantalo ja yleinen tietoverkko 23.12.2016

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MÄNTSÄLÄN KUNTA
Kunnanhallitus

§ 298

23/2016

21.12.2016

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 21.12.2016 § 298
Päätösesitys:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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PÖYTÄKIRJA

MÄNTSÄLÄN KUNTA
Kunnanhallitus

§ 299

23/2016

21.12.2016

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kunnanhallitus 21.12.2016 § 299
Päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Reijo Tilvis ja Petri Salmi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano
Kunnanhallitus 21.12.2016 § 300
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on
viipymättä saatettava uudelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää, että koska kunnanvaltuuston kokouksessa
19.12.2016 tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä
eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain
tai asetuksen vastaisia, panna päätökset täytäntöön.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Talousarvion toteutuma ajalla 1.1. - 30.11.2016
268/02.02/2015
Kunnanhallitus 21.12.2016 § 301
Esityslistan ohessa jaetaan Mäntsälän kunnan vuoden 2016 talousarvion
toteutuma tulosalueittain sekä tulos- ja rahoituslaskelma ajalla 1.1. 30.11.2016.
Kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2016 talousarvion toteutuman ajalla
1.1.-30.11.2016 tiedoksi.
Käsittely:

Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2017
199/02.02/2016
Kunnanhallitus 21.12.2016 § 302
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 28.11.2016 § 119.Oheiselle liitteelle on koottu ohjeistus liittyen talousarvion täytäntöönpanoon.
Kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja saattaa sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi.
Käsittely:

Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Liite 1. Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2017

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maa-alueen vuokraus urheilupuiston alueelta / jäähallin laajennus / Mäntsälän Jäähalli Oy
615/10.00.02/2016
Kunnanhallitus 21.12.2016 § 303
Mäntsälän Jäähalli Oy on tehnyt hankesuunnitelman nykyisen jäähallin
laajentamiseksi ja perusparantamiseksi. Laajennus käsittäisi uuden
harjoitushallin, pukuhuone- ja varustehuoltotiloja, keilaradan, juoksusuoran
sekä liikuntasalitiloja, laajennuksen ala yhteensä noin 4 600 m2.
Tavoiteaikatauluna on rakentamisen aloitusajankohta tammikuussa 2018
ja valmistuminen vuodenvaihteessa 2018-2019, jonka jälkeen olemassa
olevaan halliin tehdään suuremmat korjaukset ja muutokset.
Mäntsälän Jäähalli Oy:lle on vuokrattu nykyisen jäähallin rakennuspaikkaa
varten noin 1 ha suuruinen määräala 24.6.2003 allekirjoitetulla
maanvuokrasopimuksella kiinteistöistä Urheilupuisto 505-407-73-38
(nykyisin 505-407-73-44) ja Junttilanpelto 505-407-5-81.
Esitetään, että Mäntsälän Jäähalli Oy:lle vuokrataan lisäaluetta uuden
harjoitushallin rakentamispaikaksi. Uusi vuokra-alue on yhteensä noin 1,44
ha määräala kiinteistöistä Urheilupuisto 505-407-73-44 ja Junttilanpelto
505-407-5-81.
Vuokrattavan alueen asemakaavamerkintä on YU (urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten) korttelialue, korttelin 317 osa.
Vuokra-aika on 30 vuotta. Uusi perusvuosivuokra on 4 658,67 euroa/vuosi.
Vuosivuokra on määritetty aiemman sopimuksen pinta-alan (noin 1 ha)
osalta voimassaolevan sopimuksen mukaisesti, rakennettavan hallitilan
(noin 2 100 m2:n) osalta 20 e/m2, samansuuruisen (noin 2 100 m2:n)
piha-alueen osalta -50 % eli 10 e/m2 ja loppuosan (noin 200 m2):n osalta
5 e/m2 mukaan. Vuosivuokra on määritetty 5 %:n mukaan, koska
vuokralaisen yhtiöjärjestyksessä on määritetty, että yhtiön tarkoituksena ei
ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, joten vuokrahinta voidaan
määrittää yleishyödyllisen yhteisön mukaisesti kunnanvaltuuston
31.10.2016 § 98 hinnoittelupäätöksen mukaisesti. Vuokra sidotaan
elinkustannusindeksiin. Uusi vuokrasopimus korvaa kokonaan aiemman
24.6.2003 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.
(Valmistelija: maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus, puh. 040 314 5467)
Kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää vuokrata Mäntsälän Jäähalli Oy:lle toisen
harjoitusjäähallirakennuksen rakennuspaikaksi lisäalueen/ määräalan
kiinteistöistä Urheilupuisto 505-407-73-44 ja Junttilanpelto 505-407-5-81
liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. Uusi
vuokra-alue on yhteensä noin 1,44 ha. Uusi perusvuosivuokra on 4 658,67
euroa/vuosi ja se sidotaan elinkustannusindeksiin. Uusi vuokrasopimus
korvaa kokonaan aiemman 24.6.2003 allekirjoitetun
maanvuokrasopimuksen. Vuokranantajalla on oikeus tehdä vuokra-alueen
rajaukseen vähäisiä tarkistuksia pysäköinti- ja piha-alueiden osalta.
Tämä vuokrauspäätös on voimassa 6 kuukautta. Mikäli vuokrasopimusta
Pöytäkirjan tarkastajat:
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ei ole allekirjoitettu vuokraajasta johtuvasta syystä 6 kuukauden kuluessa
tämän päätöksen tekemisestä lukien, niin tämä päätös raukeaa.
Käsittely:

Maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


Merkittiin, että Sari Martniku ilmoitti esteellisyytensä (ns.yhteisöjäävi)
asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Liite 1. Vuokrasopimus
Liite 2. Kartta
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Asemakaavan muutos / Karhulanmäki kortteli 224 / sopimus asemakaavan muutoksen
laatimiseksi ja kustannusten jakamiseksi / Helsingin Osuuskauppa Elanto
608/10.02.03/2016
Maankäyttölautakunta 14.12.2016 § 163
Kunta ja Helsingin Osuuskauppa Elanto (jäljempänä HOK-Elanto) ovat
pitkään käyneet neuvotteluja keskustassa Karhulanmäen alueella
sijaitsevasta entisestä S-marketin rakennuksesta ja tonttialueesta.
Karhulanmäen kiinteistö on ollut tyhjillään siitä saakka, kun HOK-Elanto
siirsi S-marketin liiketoimintansa nykyiseen paikkaansa.
HOK-Elanto on tehnyt kunnalle esityksen Karhulanmäen tontin
asemakaavan muuttamisesta. Sopimusneuvotteluiden tuloksena alueen
asemakaavan muutos käynnistetään samanaikaisesti niin HOK-Elannon
omistamalle Karhulanmäen alueelle kuin kunnan vieressä omistamalle ns.
Teletalon/Telemäen alueelle.
Sopimusalue koskee HOK-Elannon omistamia kiinteistöjä Tuulensuu
505-407-3-204, Väinölä 505-407-7-31, Kujala 505-407-7-74, Vieremä
505-407-7-76 ja Vieremä II 505-407-11-858 sekä kunnan omistamia
kiinteistöjä Tasalanmaa I 505-407-11-852, Karhuraitti 505-407-11-1458,
Telemäki 505-407-11-1459, Karhulanmäki 505-407-11-1460, Teletalo
505-407-11-1486 sekä Vanha-Apponen 505-407-11-1510. Alueet ovat
voimassa olevan asemakaavan korttelin 224 osa-aluetta sekä siihen
rajoittuvien yleisten alueiden aluetta.
Osapuolten tavoitteena on, että sopimusalueelle laaditaan asemakaavan
muutos, jolla alueen asemakaavamerkintä -ja rakennustehokkuusluku
muutetaan vastaamaan Kirkonkylän keskusta-alueen ja Keskuskadun
uudempien asemakaavojen mukaista rakentamista (tavoite e=1,0-1,6)
kaavoituksen yhteydessä tutkittavine muine tavoitteineen.
HOK-Elannon kanssa on neuvoteltu asemakaavan muutoksesta ja
esitetään tehtäväksi sopimus asemakaavan muutoksen laatimiseksi ja
kustannusten jakamiseksi. Kunta päättää ja vastaa tarvittavien
suunnitelmien sekä selvitysten laatimisesta ja hankkimisesta ellei toisin
sovita. Kunta valitsee alueen suunnitelman ja selvitysten laatijat.
Asemakaavan muutoksen hyväksymiskäsittely tapahtuu kunnassa
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. HOK-Elanto maksaa kunnalle
asemakaavan muutoksen valmistelun ja asemakaavan muun laatimisen
aiheuttamina kustannuksina yhteensä 15 000,00 euroa.
Kaavamuutoksesta laaditaan erillinen maankäyttösopimus sen jälkeen kun
asemakaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä. Uuden asemakaavan
muutoksen mukainen uusi kokonaisrakennusoikeus jaetaan
maankäyttösopimusta laadittaessa osapuolten kesken sopimusalueella
kummankin uuden asemakaavan mukaisten omistuksessa olevien
maapinta-alojen suhteessa.
(Valmistelija: maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus, puh 040-314 5467)
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Kaavoitusjohtajan päätösesitys:
Maankäyttölautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus hyväksyy Mäntsälän kunnan sekä Helsingin Osuuskauppa
Elannon välisen sopimuksen asemakaavan muutoksen laatimiseksi ja
kustannusten jakamiseksi oheisen liitteen mukaisena.
Päätös:

Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen.
Liite 1. Sopimus, Helsingin Osuuskauppa Elanto
Liite 2. Kartta, sopimusalue

Kunnanhallitus 21.12.2016 § 304
Kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttölautakunnan esityksen.
Käsittely:

Maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Liite 1. Sopimus, Helsingin Osuuskauppa Elanto
Liite 2. Kartta, sopimusalue

Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA

MÄNTSÄLÄN KUNTA
Kunnanhallitus

§ 305

23/2016

714

21.12.2016

Viranhaltijapäätökset
Kunnanhallitus 21.12.2016 § 305
Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnanjohtaja
15.12.2016 § 31 Työpaikkaruokailusta perittävät korvaukset 1.1.2017
lukien
19.12.2016 § 32 Kunnan joulumuistaminen 2016
Hallintojohtaja
13.12.2016 § 10 Perintäpalvelujen ostosopimus
15.12.2016 § 9 Mäntsälän kunnan tilaisuuksien videointi
Kunnankamreeri
09.12.2016 § 29 Kuntatodistus 10 milj. euroa
01.12.2016 § 28 Saatavien poistot 2016
20.12.2016 § 30 Kuntatodistukset 1,5 milj. euroa ja 18 milj. euroa
Päätösesitys:

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranhaltijapäätöksiin.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 21.12.2016 § 306
Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat asiat:


Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan päätöksiä
29.11.2016:
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio 2017
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen kuntien ja
sairaanhoitoalueiden maksuosuudet 2017

Tilannekatsaus Keski-Uudenmaan sote ja kasvupavelut. Kunnanjohtaja ja
perusturvajohtaja informoivat asiasta.
Päätösesitys:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisättiin ilmoitusasioihin Hallinto-oikeuden
hylkäävä päätös OAJ:n tekemän lomautuksia koskevan valituksen osalta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus 21.12.2016 § 307
Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat pöytäkirjat:
Maankäyttölautakunta
 Pöytäkirja 14.12.2016
Perusturvalautakunta
 Pöytäkirja 15.12.2016
Tekninen lautakunta
 Pöytäkirja 15.12.2016
Päätösesitys:

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Mäntsälän kunnanhallitus 21.12.2016
Pöytäkirja nähtävänä kunnantalolla ja yleisessä tietoverkossa 23.12.2016
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
298, 299, 300, 301, 305, 306, 307
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Oikaisuvaatimus
Kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraaviin päätöksiin saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen (kuntalaki 92
§). Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 89 §).
Pykälät: 303, 304
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Mäntsälän kunnanhallitus, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
puh. (019) 2645 000 (vaihde), faksi (019) 2645 212
sähköposti: palvelupiste@mantsala.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusosoitus hallinto-oikeuteen
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Pykälät:
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusviranomainen:
Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI
puh. 029 56 42000 (vaihde), faksi: 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Pykälät:
Valitusviranomainen:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puhelin: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Ohjeita muutoksenhausta
Päätöksen tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen
katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen / valituksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä ja valituskirjelmässä, joka on osoitettu ao.viranomaiselle, on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaditaan.
 valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. (asiamiehen osalta vastaavat
tiedot)
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä ei asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
 asiakirjat, joihin valitaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntsälän kunnan palvelupisteestä.
Postiosoite / Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero
Palvelupisteen aukioloaika

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
palvelupiste@mantsala.fi
(019) 2645 000 (vaihde)
maanantai klo 9:00 - 17:00
tiistai - torstai klo 9:00 - 15:00
perjantai klo 8:30 - 14:00

