
Salon kaupunki

Kaupunginvaltuusto § 72 06.05.2019
Kaupunkikehityslautakunta § 135 11.06.2019
Kaupunginhallitus § 269 24.06.2019
Kaupunginvaltuusto § 116 09.09.2019

Hannu Eevan ym. valtuustoaloite sisäilma- ja muista ongelmista kärsivien kiinteistöjen
korjaamiseen

1707/00.02.50/2019

Kaupunginvaltuusto 06.05.2019 § 72
 

Hannu Eeva teki seuraavan aloitteen:

Taustaa

Salossa on viime vuosien aikana tullut esiin useita kaupungin kiinteistöihin
liittyviä sisäilma- ja muita ongelmia. Näitä kiinteistöjä ovat mm. Salon
kaupungintalo, SAKTAn Karjalankadun yksikkö, Hajalan päiväkoti,
Märynummen ns. yläkoulu, Hermannin yläkoulu Torikadulla ja väistötilat
Ylhäistentiellä, Uskelan koulu ja viimeksi Armfeltin ja Meri-Halikon koulut.
Yhteistä näiden kiinteistöjen korjausratkaisuissa on ollut, että
korjaustoimenpiteiden aloitus ja tilanteen ratkaisu on venynyt, päättäjille on
tuotu viime hetkellä ”veitsi kurkulla” vain yksi vaihtoehto tilanteen
korjaamiseksi, osin epäonnistunut viestintä sekä yhteistyö kiinteistön
käyttäjien, ml. vanhemmat, kanssa.

Aloite

Me allekirjoittaneet esitämme, että Salon kaupunki selvittää pikaisesti
sisäilma- ja muista ongelmista kärsivien kiinteistöjen tilanteen, laatii
alustavan suunnitelman niiden korjaamiseen mm. oppilas- ja lapsimäärän
kehitys huomioiden ja summittaisen talousarvion, korjausaikataulun
aikajanalle talousarvioiden laatimista varten kiireellisyys huomioiden sekä
viestintä- että käyttäjäkunnan osallistamissuunnitelman.
Ym. suunnitelma tulee tuoda valtuuston päätettäväksi. Näin syntyy
korjausrakentamisen ”tiekartta” ja hallintopäätös, jota myöhemmin
tarkentaen voidaan noudattaa.

Salossa, 31.03.2019
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Leena Ahonen-Ojala"

Merkittiin että Tauno Kanerva poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 21.19.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunkikehityslautakunta 11.06.2019 § 135
 

 Valmistelija: tilapalveluiden kaupungininsinööri Janne Lehto,
janne.lehto@salo.fi, p. 02 778 5116

Kiinteistöjen korjaustarpeiden kartoitusta tehdään jatkuvasti on syynä
sitten sisäilmaongelma tai muu tekninen ikääntyminen. Vuoden 2020
talousarviokäsittelyyn tuodaan investointisuunnitelmana sen hetkinen
näkemys eri kohteiden korjauskustannusarvioista ja arvioiduista
korjausvuosista kiireellisyysjärjestys huomioiden. 
Viestintä ja käyttäjien mukaan ottaminen huomioidaan ja suunnitellaan
aina tapauskohtaisesti.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että
- lautakunnan ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja tulevien vuosien

investointisuunnitelmaksi laaditaan perustuen sen hetkiseen
näkemykseen kohteiden korjauskustannusarvioista ja arvioiduista
korjausvuosista kiireellisyysjärjestys huomioiden.

- kunkin kohteen suunnittelutyöryhmä suunnittelee viestinnän ja
käyttäjien mukaan ottamisen tapauskohtaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Jäsen Marjatta Halkilahti esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun.
Aloitteessa pyydetyt asiat/tarpeet on mahdollista esittää lautakunnalle
viimeistään siinä vaiheessa, kun vuoden 2020 talousarviota
kaupunkikehityksen osalta laaditaan.

Halkilahden ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 24.06.2019 § 269
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Vs. kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo
aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 116
 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, 

että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

  


