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Mattila Marja
Mölsä Aulis
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Balac Ansu
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Fagerudd Martin
Matikainen Mikko, tilalla Malmi Marja-Liisa
Nevala Jukka
Pöntinen Hannu
Ropponen Juha (vt.)
Silvast Janne
Tuominen Hans
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 11.2.2013 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 18.2.2013 alkaen.

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

3§

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Markku
Jääskeläinen ja Jan-Erik Eklöf.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anneli Kihlström ja Tarja
Eklund.

4§

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito

Esitys

Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 5.3.2013 klo 12.00 Vantaan
seurakuntayhtymän virastossa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja
seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 7.3.–8.4.2013. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 11.2.–18.3.2013 samoilla ilmoitustauluilla olleella ilmoituksella.

Päätös

5§

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

6§

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2013–2014

Ykn 30.1.2013

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n nojalla valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (AS/JV)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä suorittaa vaalin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa vaalin.
Päätös

Valtuutettu Matti Sollamo ehdotti, että kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittaisiin Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen.
Valittiin Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi
vuosiksi 2013–2014.
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen kiitti luottamuksesta.

7§

Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2013–2014

Ykn 30.1.2013

Esittelyn osalta viitataan edellisen asian esittelyyn. (AS/JV)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä suorittaa vaalin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa vaalin.
Päätös

Valtuutettu Matti Sollamo ehdotti, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi
valittaisiin Sakari Rokkanen.
Valiittin Sakari Rokkanen yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi
vuosiksi 2013–2014.

8§

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali vuosiksi 2013–
2014

Ykn 30.1.2013

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 muuta jäsentä. Jokaisella seurakunnalla tulee olla vähintään yksi edustaja yhteisessä
kirkkoneuvostossa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei edusta mitään
seurakuntaa.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan on varapuheenjohtajan
vaalin jälkeen samassa kokouksessa valittava erillisessä äänestyksessä yksitoista muuta jäsentä.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin määräyksen
perusteella vuosina 2013–2014 Tikkurilan seurakunnan kirkkoherra Janne
Silvast.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n nojalla toimitetaan vaali seurakunnan toimielimessä
enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kui-

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

1/2013
1–21 §

6 (23)

26.2.2013
tenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin
osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään
yhden ehdokkaan.
Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteista työntekijää. Vaalikelpoinen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen.
KL 25 luvun 10 §:n nojalla tulee yhteisessä kirkkoneuvostossa ja johtokunnissa olla sekä miehiä, että naisia kumpiakin vähintään 40 %. (AS/JV)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä suorittaa vaalin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa vaalin.
Käsittely

Valtuutettu Sari Roman-Lagerspetz ehdotti, että yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajaksi valittaisiin Marika Tähkänen.
Valtuutettu Jukka Hako ehdotti, että varapuheenjohtajaksi valittaisiin Matti
Sollamo.
Valtuutettu Liisa Virta kannatti Sollamon valintaa.
Valtuutettu Markku Jääskeläinen saapui kello 18.26.
Varapuheenjohtajan valinnasta toimitetussa suljetussa lippuäänestyksessä,
jossa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina, sai Matti Sollamo 41
ääntä ja Marika Tähkänen 6 ääntä.
Valiittin Matti Sollamo yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2013–2014.
Matti Sollamo kiitti luottamuksesta.
Keskustelun jatkuessa Matti Sollamo ehdotti, että yhteisen kirkkoneuvoston
jäseniksi valittaisiin seuraavat:
Weckman Markku
Jääskeläinen Markku
Eklund Tarja
Roman-Lagerspetz Sari
Tähkänen Marika
Eklöf Jan-Erik
Virta Liisa
Leskinen Reetta
Peltohaka Tapio
Virkkala Tapio
Mustonen Hanna.
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Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2013–2014 valittiin
Matti Sollamo ja muiksi jäseniksi
Weckman Markku
Jääskeläinen Markku
Eklund Tarja
Roman-Lagerspetz Sari
Tähkänen Marika
Eklöf Jan-Erik
Virta Liisa
Leskinen Reetta
Peltohaka Tapio
Virkkala Tapio
Mustonen Hanna.

9§

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2013–
2014

Ykn 30.1.2013

Ohjesäännön 4 §:n mukaan on valittava henkilökohtaiset varajäsenet kaikille
muille paitsi tuomiokapitulin määräämälle puheenjohtajalle. (AS/JV)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä suorittaa vaalin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa vaalin.
Käsittely

Valtuutettu Matti Sollamo ehdotti, että yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten
varajäseniksi valittaisiin seuraavat:
varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Sollamo Matti, varapj.
Weckman Markku
Jääskeläinen Markku
Eklund Tarja

Tolonen Eero
Lehmuskallio Paula
Mölsä Aulis
Koivula Hanna

Roman-Lagerspetz Sari
Tähkänen Marika
Eklöf Jan-Erik
Virta Liisa
Leskinen Reetta
Peltohaka Tapio
Virkkala Tapio
Mustonen Hanna

Luodeslampi Juha
Meriläinen Juha
Aura Per-Erik
Mansikka Kari
Holmberg Päivi
Kiviranta Martti
Sippola Matti
Karhunen Anneli.
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Yhteisen kirkkoneuvoston varajäseniksi vuosiksi 2013–2014 valittiin
varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Sollamo Matti, varapj.
Weckman Markku
Jääskeläinen Markku
Eklund Tarja
Roman-Lagerspetz Sari
Tähkänen Marika
Eklöf Jan-Erik
Virta Liisa
Leskinen Reetta
Peltohaka Tapio
Virkkala Tapio
Mustonen Hanna

Tolonen Eero
Lehmuskallio Paula
Mölsä Aulis
Koivula Hanna
Luodeslampi Juha
Meriläinen Juha
Aura Per-Erik
Mansikka Kari
Holmberg Päivi
Kiviranta Martti
Sippola Matti
Karhunen Anneli.

Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunnan varsinaisten jäsenten vaali,
puheenjohjan ja varapuheenjohtajan vaali sekä henkilökohtaisten varajäsenten vaali
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille johtokunnan jäsenille - kaikki vuosiksi
2013–2014

Ykn 30.1.2013

Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön 1 § kuuluu seuraavasti:
”Yhteinen kirkkovaltuusto (valtuusto) valitsee yhteisen kirkkoneuvoston (neuvosto)
alaisen kiinteistöjohtokunnan jäseniksi seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Vaali toimitetaan valtuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Valtuusto valitsee ensin johtokunnan varsinaiset jäsenet ja näistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Tämän jälkeen henkilökohtaiset varajäsenet valitaan eri vaalilla.”

Johtosäännön 3 § kuuluu seuraavasti:
”Vaalikelpoinen johtokunnan jäseneksi on Vantaan seurakuntayhtymään (yhtymä)
kuuluvan seurakunnan jäsen, joka on KL 7. luvun 3. §:n tarkoittamalla tavalla vaalikelpoinen, ja joka ei ole Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan tai
yhteisten palvelujen palveluksessa. Jäsenten tulee olla perehtyneitä
johtokunnan toimialaan.” (AS/JV)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä suorittaa Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunnan varsinaisten jäsenten
vaalin.
Varsinaisten jäsenten vaalin jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa
johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.
Lopuksi yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa henkilökohtaisten varajäsenten
vaalin johtokunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin.
Varsinaisten jäsenten vaalin jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.
Lopuksi yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa henkilökohtaisten varajäsenten
vaalin johtokunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille.
Käsittely

Päätös

Valtuutettu Matti Sollamo ehdotti, että kiinteistöjohtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi valittaisiin seuraavat:
varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Kuusela Minna, pj.
Puolakka Teuvo, vpj.
Tolonen Eero
Kihlström Anneli
Peltohaka Tapio
Hentilä Jorma
Ollila Riitta

Maskulin Nina
Kunnas Jonne
Pyylampi Antti
Nikkilä Terttu
Savolainen Raili
Silventoinen Pekka
Tuuva Sirpa.

Kiinteistöjohtokunnan jäseniksi ja vuosiksi 2013–2014 valittiin
varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Kuusela Minna
Puolakka Teuvo
Tolonen Eero
Kihlström Anneli

Maskulin Nina
Kunnas Jonne
Pyylampi Antti
Nikkilä Terttu

Peltohaka Tapio
Hentilä Jorma
Ollila Riitta

Savolainen Raili
Silventoinen Pekka
Tuuva Sirpa.

Kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Minna Kuusela ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Puolakka.

11 §

Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varsinaisten jäsenten
vaali, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sekä henkilökohtaisten varajäsenten
vaali puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille johtokunnan jäsenille - kaikki
vuosiksi 2013–2014

Ykn 30.1.2013

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan johtosäännön 1 § kuuluu seuraavasti:
”Yhteinen kirkkovaltuusto (valtuusto) valitsee yhteisen kirkkoneuvoston (neuvosto)
alaisen johtokunnan jäseniksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Vaali toimitetaan valtuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
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Valtuusto valitsee ensin johtokunnan varsinaiset jäsenet ja sitten näistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tämän jälkeen valitaan henkilökohtaiset
varajäsenet eri vaalilla.”

Johtosäännön 3 § kuuluu seuraavasti:
"Vaalikelpoinen johtokunnan jäseneksi on Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvan
seurakunnan jäsen, joka on KL 7 luvun 3 §:n tarkoittamalla tavalla vaalikelpoinen,
ja joka ei ole Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan tai yhtymän
palveluksessa. Jäsenillä tulee olla johtokunnan alaisten työalojen ja Vantaan eri
seurakuntien tuntemusta." (AS/JV)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä suorittaa Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin.
Varsinaisten jäsenten vaalin jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.
Lopuksi yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa henkilökohtaisten varajäsenten
vaalin johtokunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin.
Varsinaisten jäsenten vaalin jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.
Lopuksi yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa henkilökohtaisten varajäsenten
vaalin johtokunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille.
Käsittely

Päätös

Valtuutettu Matti Sollamo ehdotti, että yhteisen seurakuntatyön johtokunnan
jäseniksi ja varajäseniksi valittaisiin seuraavat:
varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Lehmuskallio Paula, pj.
Tammi Visa, vpj.
Liimatainen Eija
Pietarinen Pertti
Järvinen Pasi
Tepora Elisabeth
Meriläinen Juha

Huvila Raimo
Puoskari Pentti
Tarkiainen Sini
Kontoniemi Ismo
Karhunen Anneli
Araneva Jari
Puskala Jani.

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan jäseniksi ja vuosiksi 2013–2014 valittiin
varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Lehmuskallio Paula
Tammi Visa, vpj.
Liimatainen Eija
Pietarinen Pertti

Huvila Raimo
Puoskari Pentti
Tarkiainen Sini
Kontoniemi Ismo
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Järvinen Pasi
Tepora Elisabeth
Meriläinen Juha

Karhunen Anneli
Araneva Jari
Puskala Jani.

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Paula Lehmuskallio ja varapuheenjohtajaksi Visa Tammi.

12 §

Yhteisen kirkkoneuvoston ilmoituksia yhteiselle kirkkovaltuustolle

Ykn 12.12.2012

Tilintarkastusyhteisömme Oy Audiator Ab toimitusjohtaja Terttu Heikkonen ilmoittaa, että Vantaan seurakuntayhtymän vastuunalainen tilintarkastaja
JHTT, KHT Sari Isaksson siirtyy toisen työnantajan palvelukseen ja Vantaan
seurakuntayhtymän vastuunalaisena tilintarkastajana toimii 13.11.2012 alkaen JHTT, KHT Pasi Leppänen. (JV)

Liite 1: Oy Audiator AB:n ilmoitus
Esitys

Merkitään Oy Audiator Ab:n ilmoitus tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee Oy Audiator Ab:n ilmoituksen tiedoksi.
Päätös

13 §

Esitys hyväksyttiin.

Lisämäärärahan anominen työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten Hakunilan
seurakunnalle

Ykn 12.12.2012

Keva on myöntänyt Hakunilan seurakunnassa kirkkoherran työjohdon alaisuudessa työskentelevälle vahtimestari-siivoojalle työkyvyttömyyseläkkeen
1.2.2012 lukien. Kirkon keskusrahastolla on oikeus periä työnantajalta omavastuumaksu toistaiseksi myönnettävästä täysitehoisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, johon sisältyy ns. tuleva aika (KiEL 26 §). Omavastuu peritään
eläkkeensaajan viimeiseltä työnantajalta.
Ko. henkilön osalta Vantaan seurakuntayhtymälle määräytyvä työnantajan
omavastuumaksun kertaveloitus on 26 928 euroa. Seurakunta ei ole pystynyt
varautumaan taloudellisesti omavastuumaksuun, joten Hakunilan seurakunnalle anotaan lisämäärärahaa omavastuumaksun verran maksun suorittamista varten. Kevan päätös työkyvyttömyyseläkkeestä on nähtävillä kokouksessa. (MMS, JV)

Talouspäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää
Hakunilan seurakunnalle 26 928 euron lisämäärärahan työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän päätöksen osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto myöntää Hakunilan seurakunnalle 26 928 euron
lisämäärärahan työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten.
Päätös

14 §

Esitys hyväksyttiin.

Metsäsuunnitelma vuosille 2013–2022

Ykn 30.1.2013

Kirkkolain 15 luvun 8a §:n mukaan seurakunnan metsiä tulee metsälain
(1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti.
Metsäsuunnitelman, jonka tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta
edustavan yhteisön tai henkilön laatima, vahvistaa kirkkovaltuusto. Jos metsäsuunnitelma on muun kuin metsäkeskuksen laatima, kirkkoneuvoston tulee
hankkia siitä metsäkeskuksen lausunto.
Edelliset metsänhoitosuunnitelmat oli laadittu vuosille 1999–2008 ja Tontunniemen osalta vuosille 2004-2013.
Vantaan seurakuntien metsäsuunnitelman vuosille 2013–2022 on laatinut Innofor Finland Oy. Häme-Uusimaan Metsäkeskus on tarkastanut ja antanut
puoltavan lausunnon metsäsuunnitelmasta.
Metsäsuunnitelmaan kuuluvat seuraavat maa-alueet:
- Räckhals RN:o 13:7 Vantaa Kirkonkylä
- Kyrkoherdebolet RN:o 12:3 Vantaa, Kirkonkylä
- Heikkilä, RN:o 16:31 Nurmijärvi, Klaukkalan kylä
- Tontunniemi, RN:o 8:65, Asikkala
Metsien yhteispinta-ala on 282,8 ha, ja se jakautuu seuraaviin pääryhmiin:
metsämaa 271,4 ha, kitumaa 2,9 ha, joutomaa 4,1 ha, muu metsätalousmaa
2,0 ha ja muu maa 2,4 ha. Metsämaan kasvupaikoista 59 % on tuoretta,
27 % lehtomaista, 9 % kuivahkoa, 3 % kuivaa ja 2 % lehtoa. Metsämaasta
suota on 17,9 hehtaaria.
Osa metsäsuunnitelman alueesta on ehdotettu suojeltavaksi METSO-ohjelmaan: Räckhals (92-407-13-7) Kylmäojan korven luonnonsuojelualueeseen
rajoittuva korpi 5,3 ha sekä tilan itäosassa runsas lahopuustoinen kangasmetsä 2,8 ha, Heikkilä (543-403-16-31) tuore lehto 4 ha sekä Tontunniemi
(142-405-1-68) lehtomainen kangas 11,7 ha.
Metsiä arvioitaessa ne jaetaan puustonsa perusteella eri kehitysluokkiin. Hyvin hoidetussa metsässä eri kehitysluokkien tavoiteosuudet tulisi olla seuraavankaltaiset (suluissa suunnitelma-alueelta hehtaareina): uudistusalat ja taimikot 25 % (67,8 ha), nuoret kasvatusmetsiköt 30 % (81,4 ha), varttuneet
kasvatusmetsiköt 30 % (81,4 ha) ja uudistuskypsät metsiköt 15 % 40,7 ha).
Tavoitejakauma perustuu tasaiseen vuosittaiseen metsien hyödyntämiseen ja
hoitoon suuralueella, ja toisaalta keskimääräisiin maapohjiin. Mikäli alueen
maat ovat poikkeuksellisen karuja, tavoitejakauman taimikon ja nuoren kasvatusmetsän osuuksien tulisi olla korkeampia ja varttuneen metsän osuus
matalampi. Jos muut tavoitteet kuten virkistys ja luonnonsuojelu ovat metsien
käytön päätavoitteita, painottuu jakauma enemmän varttuneisiin ja uudistus-
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kypsiin metsiin. Metsäsuunnitelma-alueen metsien osalta puuston kehitysluokkien nykyjakauma on seuraava: uudistusala ja taimikko 24,0 ha, nuori
kasvatusmetsikkö 24,5 ha, varttuneet kasvatusmetsiköt 144,3 ha ja uudistuskypsät metsiköt 77,7 ha. Suunnitelmajakson lopussa, jos kaikki suunnittelukaudelle ehdotetut hakkuut toteutetaan, jakauma on: uudistusala ja taimikko
20,5 ha, nuori kasvatusmetsä 11,9 ha, varttunut kasvatusmetsä 110 ha ja uudistuskypsä metsä 128,3 ha.
Puuston määrä suunnitelmatekohetkellä on 53 211 m³. Ainespuun määrä
hehtaarilla on keskimäärin 194 m³. Tukkipuun osuus on 48 % ja kuitupuun
osuus 52 %.
Suunnitelmakaudelle esitetty hakkuukertymä on kaikkiaan 11 435 m³, keskimäärin 90 m³/ha 127,4 hehtaarilla. Vuosihakkuuesitys hehtaaria kohden on
4,2 m³. Samanaikaisesti arvioitu vuosikasvu hehtaaria kohden on 7,4 m³.
Hakkuuesityksissä tukkipuun osuus on 44 % ja kuitupuun osuus 56 %. Arvioitu kantorahatulo suunnitelmakaudelle on 346 068 €. Kantorahatulon määrään
vaikuttaa leimikoiden myyntihetkellä vallitseva hintataso. Hakkuista aiheutuvien hoitotöiden kustannusarvio suunnitelmakaudella on noin 5 651 €. Niitä
ovat luontainen uudistaminen, maanpinnan käsittely sekä istutus. Hakkuista
riippumattomat hoitotyöt ovat pääasiassa taimikonhoitotöitä ja nuoren metsän
kunnostusta.
Kiinteistöasiain johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.12.2012 ja päätti
ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle
metsäsuunnitelman vahvistamista.
Johtava metsäneuvoja Marko Mäkinen Innofor Finland Oy:stä esittelee metsäsuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston edustajille valtuuston kokouksessa
26.2.2013. Metsäsuunnitelma ja Metsäkeskuksen lausunto on nähtävillä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. (MA/ST)

Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle metsäsuunnitelman 2013–2022 vahvistamista ja
2. todeta, että hakkuut ja metsänhoitotyöt on suunniteltava tarkemmin ennen
toimenpiteisiin ryhtymistä. Ennakkovalmisteluihin kuuluu myös kaavatilanteen mukaan tarvittavien lupien hankkiminen Vantaan kaupungilta sekä
Nurmijärven ja Asikkalan kunnilta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa metsäsuunnitelman vuosille 2013–2022.
Käsittely

Johtava metsäneuvoja Marko Mäkinen oli läsnä kokouksessa kello 18.00–
18.54.
Esitys hyväksyttiin.
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Valtuustoaloite koskien Vanda svenska församlingin toimitiloja

Ykn 30.1.2013

Jan Erik Eklöf ja Per Erik Aura jättivät 4.12.2012 yhteisen kirkkovaltuuston
kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa edellytettiin Vanda svenska församlingin kirkkoherra Martin Fageruddin ottamista mukaan Tikkurilan kirkon suunnitteluprosessiin. Lisäksi valtuustoaloitteessa pyydettiin selvitystä Larsgårdenin vaihtoehtoisesta rahoituksesta sekä kustannusvertailusta Tikkurilan kirkon
tilojen ja Larsgårdenin välille.
Larsgårdenin rakentamisen kustannuksiksi kustannusarvion tekohetkellä keväällä 2009 oli arvioitu yhteensä 2,18 M€. Kustannusarvio on laadittu Haahtelan kustannustieto-ohjelmalla, sillä olettamuksella, että rakennuskustannusindeksi rakentamishetkellä on 113,3 (2000=100). Tämän jälkeen rakennuskustannusindeksissä on tehty perusvuosiuudistus siten, että rakennuskustannusindeksi joulukuussa 2012 oli 106,9 (2010=100). Muunnettaessa molemmat
rakennuskustannusindeksit ketjutuskertoimen avulla yhdenmukaisiksi (eli indeksiin 2000=100), päädytään joulukuussa 2012 indeksin pistelukuun 135,3,
mikä on 22 yksikköä korkeampi kuin kustannusarvion laadintahetkellä arvioitu
indeksi. Kun Larsgårdenin rakentamisen kustannusarvio tarkistetaan indeksimuutosta vastaavaksi, niin tämänhetkinen kustannusarvio Larsgårdenin rakentamisesta on 2,6 miljoonaa euroa, (noin 4.700 €/br-m² / 5.300 €/hum²).
Larsgårdenin vaihtoehtoiset rahoitustavat:
1)
•

2)

Larsgården rahoitetaan kassavaroin
tämä vaihtoehto ei ole mahdollinen, koska Larsgården ei sisälly investointiohjelmaan, joka jo nykyisellään toteutuessaan edellyttää noin
5 miljoonan euron lainarahoituksen hankkimista

Larsgården toteutetaan lainarahoituksella
Tällä hetkellä seurakuntayhtymä saa 5 vuoden lainoitusta keskimäärin 2,5 % korolla
•
kyseessä bulletlaina, joka maksetaan yhdellä kertaa pois lainakauden
päättyessä
•
Kun pääomakustannus on 2,6 M€ ja korko 2,5 %-> vuosikorko lainasummalle on 65 000 €.
•
Koko 5 vuoden laina-ajalle lainan korko on yhteensä 325 000 euroa,
joten hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostuisi yhteensä 2,93
miljoonaa euroa.
•

3)
•

•

•
•
•
•

Larsgården toteutetaan elinkaarimallilla
Elinkaarimallissa hankkeen rahoituksen järjestää yksityinen taho (kiinteistösijoittaja) joka edelleen vuokraa tilat seurakunnan käyttöön,
vuokrasopimuksen ollessa vähintään 20 vuotta
Yleisesti kiinteistösijoittajan pääoman tuottovaatimus on keskimäärin
10–12 %, mutta tässä vaihtoehdossa on lähdetty olettamasta, että sijoittaja tyytyy 8 % tuottovaatimukseen
Sijoitettu pääoma 2,6 M€, vuokra-aika 20 v (240 maksuerää), jäännösarvo vuokra-ajan päättyessä on 0
Laskentatapana annuiteettimenetelmä, jossa investoinnin vuotuinen
tuotto on sama koko vuokra-ajan
Kuukausittainen maksuerä 21 750 €, joten vuosikustannus on
261 000 €
pääomakustannuksen lisäksi vuokralainen vastaa kiinteistön ylläpitokustannuksista joiden voidaan arvioida olevan noin 85 000 €/vuosi.

Muita vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ei seurakuntayhtymän käytössä ole.
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Tikkurilan kirkon osalta Vanda svenska församlingin toimitilakustannusten arviointi on erittäin haasteellista, koska tässä vaiheessa ei vielä ole olemassa
hankesuunnitelmaa, jonka pohjalta kustannusarviota voidaan laskea. Jos tarkastellaan Vanda svenska församlingin toimitilatarvetta laaditun huonetilaohjelman pohjalta, oman tilan tarve on noin 150 m², tämän lisäksi tarvitaan noin
160 m² salitilaa, joka on Tikkurilan kirkon vaihtoehdossa mahdollista toteuttaa
yhteiskäyttöisenä Tikkurilan seurakunnan kanssa. Larsgårdenin suunnitelmissa rakennuksen kokonaishuoneistoalasta 492 m²:sta ei-toiminnallisten, avustavien tilojen (käytävät, tekniset tilat, siivous jne.) osuus on noin 150 m². Yhteiskäyttöisessä rakennuksessa myös avustavien tilojen kustannukset jakautuvat käyttäjien kesken.
Jos siis arvioidaan, että Larsgårdenin tilat sijoitettaisiin Tikkurilan kirkkorakennukseen, Vanda svenska församlingin säästö tilakustannuksissa olisi puolet
salitilasta sekä puolet avustavista tiloista, yhteensä noin 150 m². Kun Larsgårdenin kustannuksiksi on arvioitu 5 300 €/hum², säästö olisi noin 800 000
euroa.
Larsgårdenin suunnittelun yhteydessä ei ole erikseen tehty selvitystä rakennuksen ylläpitokustannuksista. Tässä arviossa ylläpitokustannusten pohjana
on käytetty Haahtela Talonrakennuksen kustannustietoa, jonka perusteella
kiinteistön keskimääräinen peruskorjausjakso on 25 vuotta, jolloin kiinteistölle
on tehtävä noin 60–70 % korjausasteen tasoinen peruskorjaus, ja 50 vuoden
tarkastelujaksolle kiinteistön ylläpitoon on varattava yhteensä rakennuskustannuksia vastaava määräraha.
Kun rakennuskustannus on 2,6 miljoonaa euroa, ja 25 vuoden kuluttua tehtävän peruskorjauksen kustannus 65 % korjausasteen mukaan on 1,7 miljoonaa euroa, on ylläpitoon 50 vuoden ylläpitojaksolle varattava 4,3 miljoonaa
euroa, eli noin 85 000 euroa vuodessa. Jos taas lähtökohtana Tikkurilan kirkkovaihtoehdossa alkuperäinen rakennuskustannus on 800 000 euroa edullisempi, vuotuiseen ylläpitoon on varattava noin 60 000 €.

Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi vastauksen valtuutettujen Eklöf ja Aura jättämään valtuustoaloitteeseen koskien Vanda svenska församlingin toimitiloja.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Markku Weckman poistui kello 19.22.

Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuutettujen Eklöf ja
Aura jättämään valtuustoaloitteeseen koskien Vanda svenska församlingin
toimitiloja.
Päätös

16 §

Esitys hyväksyttiin.

Vaaralan kirkon purkaminen

Ykn 30.1.2013

Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan 4.12.2012 Vaaralan kirkon
purkamista, ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Joulukuun
kokouksessa suoritettu asian käsittely on tämän esityksen liitteenä.
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Liite 2: Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle 4.12.2012
Asian uutta käsittelyä varten Vaaralan kirkosta on teetetty tarkentavia sisäilmatutkimuksia. Kenttätutkimukset tehtiin 19.12.2012, ja ne käsittivät yhteensä 7 materiaalinäytettä sekä 5 ilmanäytettä. Materiaalinäytteet otettiin salin
ulkoseinästä, eteisen katosta, kulmahuoneen katosta ja ulkoseinästä, keittiön
lattiasta, kellarin käytävästä sekä kellarin ulkoseinästä. Ilmanäytteet otettiin
kellarin bänditilasta, lasten kulmahuoneesta, tornihuoneesta, kellarin saunatilojen pukuhuoneesta sekä kellarin biljardihuoneesta.
Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että kiinteistö sisältää merkittäviä sisäilmaongelmia, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä. Lähes jokainen tutkittu näyte sisältää sädesieniä, bakteereja ja erilaisia homeita, ja joidenkin näytteiden pitoisuudet ylittävät suositusarvot selvästi. Materiaalinäytteistä puhdas näyte saatiin ainoastaan kellarin käytävän alapohjasta, kaikki
muut näytteet olivat vaurioituneet. Ilmanäytteistä ainoastaan kellarin pukuhuoneen näytteessä pitoisuudet jäivät alle viitearvojen, ja kaikki muut näytteet viittaavat sisäilmaongelmaan. Tutkimuksen johtopäätökset osoittavat,
että kaikkien tutkittujen näytteiden luokitus on joko välttävä tai huono. Asiantuntijat suosittelevatkin, että yläkerran tiloja ei käytettäisi lastentarha- tai päiväkotitoimintaan, ja myös alakerran tiloissa pidempää oleskelua on vältettävä.
Liite 3: Sisäilmatutkimusraportti
Kaupungin asumisterveysyksiköstä on tiedusteltu sisäilmaraportin perusteella
lausuntoa tilojen mahdolliseen käyttökieltoon asettamiseksi.
Liite 4: Asumisterveysyksikön lausunto
Vaaralan kirkon peruskorjauksen kustannuksiksi 31.8.2012 päivätyssä kuntoarvion täydennyksessä oli arvioitu noin 850 000 €, ja nyt tehdyssä sisäilmatutkimuksessa todetut vauriot nostavat peruskorjauksen kustannuksia noin
40 000 € (hinta-arviot sis. alv). Kevyempi korjausvaihtoehto ei ole perusteltu,
koska sillä ei poisteta kaikkia olemassa olevia puutteita ja epäkohtia, eikä
moitteetonta sisäilman laatua voida taata.
Kuten asian aiemmassa käsittelyssäkin oli todettu, esittelijä ei rakennusalan
ammattilaisena voi ottaa vastuuta siitä, että rakennuksen käyttö aiheuttaa
käyttäjille selvän terveysriskin. Tästä syystä esittelijä esittää, että Vaaralan
kirkon käytöstä luovutaan välittömästi ja toiminnot siirretään Hakunilan seurakunnan olemassa oleviin toimitiloihin, Hakunilan ja Länsimäen kirkoille. Koska
peruskorjaus ei kiinteistön huonon kunnon, alhaisen käyttöasteen ja taloudellisen tilanteen huomioiden ole järkevä vaihtoehto, esittelijä esittää, että kirkko
puretaan ja tontille haetaan asemakaava- muutosta, joka mahdollistaa tontille
asuinrakentamisen. Uuteen rakennukseen varataan tilat Vaaralan kirkon nykyisille käyttäjäryhmille, ja tilan suunnitteluun otetaan normaalin suunnitteluprosessin mukaisesti mukaan myös käyttäjien edustajat. (ST)
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen
kirkkovaltuusto päättää
1. todeta että Vaaralan kirkko aiheuttaa riskin käyttäjien terveydelle
2. että Vaaralan kirkon käytöstä luovutaan välittömästi ja toiminnot siirretään
olemassa oleviin toimitiloihin
3. että Vaaralan kirkko puretaan.
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Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää
4. että tontille haetaan asemakaavamuutos, joka mahdollistaa tontille asuinrakentamisen ja
5. todeta, että kaavamuutoksen jälkeen tontille rakennettavasta rakennuksesta järjestetään tilat lasten, perheiden ja nuorison käyttöön.

Käsittely

Kiinteistöjohtaja ilmoitti, että kaupungin asumisterveysyksikön lausuntoa ei ollut vielä saatu, mutta se saadaan yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Markku Weckman saapui kello 19.33.
Tarja Eklund jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
”Vaaralan kirkon purkaminen.
Mikäli kaupungin asumisterveysyksikön tarkastaja suosittaa tekemässään raportissa Vaaralan kirkon välitöntä käyttökieltoa sisäilmaongelmien vuoksi näin tulee toimia.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita ettei kirkkoa voisi peruskorjata. Vantaan kaupungintalon peruskorjaus on hyvä esimerkki siitä kuinka vanha rakennus saadaan arvoiseensa kuntoon.
Vaaralan kirkko on osa kaupungin historiaa ja jo siksi oman aikakautensa ilmentymänä säilyttämisen arvoinen.
Nuoret ja kirkon vakituinen käyttäjäkunta Vaaralan äidit lapsineen ovat seurakuntamme jäseniä ja kenties monet tulevia luottamushenkilöitä. Kerhotila jossain kellarissa ei ole sama asia kuin oma kirkko. Se rakas yhteinen paikka jota hoidetaan yhdessä.
Kirkkoja ei tule hävittää vaan pitää ne kunnossa ja joskus vielä saamme kiitosta
näiden rakennusten säilyttämisestä.
Tarja Eklund”

Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. toteaa, että Vaaralan kirkko aiheuttaa riskin käyttäjien terveydelle
2. päättää, että Vaaralan kirkon käytöstä luovutaan välittömästi ja toiminnot
siirretään olemassa oleviin toimitiloihin
3. päättää, että Vaaralan kirkko puretaan.
Käsittely

Valtuutettu Jari Araneva ehdotti, että Vaaralan kirkon purkamisesta luovutaan
ja että se korjattaisiin siihen kuntoon, että se voisi palvella vaaralalaisia kuten
tähänkin asti.
Valtuutettu Jukka Hako teki seuraavan palautusesityksen kohtaan 3:
Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muuttaminen siten, että Vaaralan kirkkorakennuksesta säilytetään kirkkosaliosa ja muu osa tontista kaavoitetaan asunnoiksi ja pienliiketiloiksi.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

1/2013
1–21 §

18 (23)

26.2.2013
Valtuutettu Tarja Eklund kannatti Hakon ehdotusta.
Valtuutettu Anneli Karhunen kannatti sitä, että tiloja ei käytettäisi niiden suuren terveysriskin takia.
Valtuutettu Taru Nieminen kannatti Aranevan ehdotusta.
Valtuutetut Matti Sippola ja Eve Rämö kannattivat Hakon ehdotusta.
Jukka Hako muutti palautusehdotustaan siten, että kirkkorakennuksesta säilytetään vähintään kirkkosaliosa.
Valtuutettu Tarja Eklund kannatti Hakon muuttamaa ehdotusta.
Jukka Hako jätti pöytäkirjaan seuraavan lausuman
Nykyisille perheiden, lasten ja nuorten toiminnoille turvataan asianmukaiset
väistötilat käyttökiellon aikana ja näille toimintaryhmille taataan mahdollisuus
osallistua kirkon kehityshankkeen suunnitteluun.
Kokouksessa pidettiin tauko kello 20.04–20.11.
Hanna Koivula poistui kello 20.05.
Jukka Hako muutti palautusehdotustaan vielä siten, että selvitetään Vantaan
kaupungin kanssa, miltä osin Vaaralan kirkkorakennus voidaan säilyttää ja
kaavoittaa muu osa tontista asunnoiksi ja pienliiketiloiksi.
Valtuutettu Tapio Virkkala ehdotti, että seurakuntayhtymä ja kaupunki selvittäisivät yhteistyössä, mitä vaihtoehtoja on kaavallisesti Vaaralan kirkon tontin
kehittämiseksi.
Valtuutetut Matti Sollamo, Elisabet Tepora ja Markku Weckman kannattivat
Hakon ehdotusta.
Palauttamisen perusteesta äänestettiin. Vastakkain olivat Jukka Hakon ensimmäinen palautusehdotus ja Tapio Virkkalan ehdotus.
Toimitetussa kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjantarkastajat toimivat
ääntenlaskijoina, sai Hakon ehdotus 14 ääntä ja Virkkalan ehdotus selvän
enemmistön.
Jukka Hako jätti pöytäkirjaan vielä toisen lausuman:
Vaaralan kirkon tontin kehittämisessä on selvitettävä myös kirkkorakennuksen tulevaisuus.
Kokoomuksen ryhmä yhtyi Jukka Hakon ensimmäiseen pöytäkirjalausumaan.

Päätös

Näin ollen hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esityksen kohdat 1.–2. ja
kohta 3. päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että seurakuntayhtymä ja kaupunki selvittäisivät yhteistyössä, mitä vaihtoehtoja on kaavallisesti Vaaralan kirkon tontin kehittämiseksi.
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Holman kurssikeskus, Toukola-rakennuksen purkaminen

Ykn 30.1.2013

Holman kurssikeskuksessa sijaitseva, kerrosalaltaan 1649 m2 ja tilavuudeltaan 4620 m3 suuruinen Toukola-rakennus on rakennettu vuonna 1972, ja
sen laajennusosa on valmistunut vuonna 1980. Toukola toimi vuoteen 2005
saakka koulutus- ja majoitusrakennuksena, kunnes sisäilmaoireiden ilmettyä
rakennuksessa teetettiin laajat sisäilman ja rakenteiden kuntotutkimukset.
Tehtyjen sisäilmatutkimusten perusteella voitiin todeta, että rakennuksessa
on vaurioituneita rakennusosia ja sisäilmaan vapautuu haitallisia aineita (mm.
PAH-yhdisteet, mikrobit, sädesienet). Rakennusteknisessä raportissa puolestaan todettiin, että laaja-alaiset mikrobivauriot edellyttävät laajaa peruskorjausta tai purkamista ja myös rakennusteknisesti rakennus on täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennuksen peruskorjausasteeksi on arvioitu
98 %, jolloin peruskorjauksen kustannukset nousevat uudisrakennuksen tasolle, näin ollen ensisijaiseksi toimenpiteeksi esitettiin rakennuksen purkamista.
Nurmijärven kunnan terveystarkastaja suositti maaliskuussa 2005, että rakennuksen käyttö on jätettävä mahdollisimman vähälle ennen korjaamista, ja
rakennusta ei tule käyttää ollenkaan asumiseen. Tämän lausunnon perusteella kaikki toiminnot Toukola-rakennuksesta siirrettiin muihin rakennuksiin,
ja rakennuksen käytöstä luovuttiin.

Liite 5: Nurmijärven terveystarkastajan lausunto
Vuoden 2005 jälkeen rakennusta on käytetty käsityökalujen ja sekalaisen irtaimiston ja jätteen varastokäytössä sekä satunnaisena puutyöverstaana, joskin mikrobiongelmien vuoksi myös verstastoiminta on päättynyt. Varsinaista
hallinnollista päätöstä rakennuksen purkamisesta ei ole tehty eikä purkutoimenpiteitä ole käynnistetty, vaikka talousarvioon onkin vuosien 2007–2011
välille varattu lähes jokaiselle vuodelle määräraha Toukolan purkamiselle.
Purkamisen esteenä on ollut aluelämpökeskushankkeen viivästyminen, sillä
ruokalarakennuksen lämmitys on ohjautunut Toukolan kautta. Vuoden 2011
lopussa Holmaan hankittiin pellettilaitos, jonka jälkeen Toukolan tarve lämmöntuottajana päättyi.
Rakennuksesta aiheutuu kiinteistötoimelle vuosittain pieniä kustannuksia
(kiinteistövero, sähkö). Lisäksi kiinteistöhuollon on säännöllisesti varmistettava rakennuksen ulkovaipan kunto (lukitukset, ikkunat, paloportaat) siten, ettei
olemassa oleva rakennus aiheuta vaaraa kurssikeskuksen käyttäjille.
Rakennuksen kautta kulkee osa aluetta palvelevista putkituksista ja kaapeloinneista, jotka on poistettava käytöstä ennen rakennuksen purkamista.
Myös uusi varastotila on järjestettävä työkaluille ja pihatyökoneille.
Rakennuksen purkaminen edellyttää purkamislupaa Nurmijärven rakennusvalvonnalta. Koska purku-urakka on mittava ja sisältää runsaasti ongelmajätteiksi luokiteltavaa materiaalia, purkamisesta on laadittava erillinen purkusuunnitelma. Varsinainen rakennuksen purkaminen pyritään suorittamaan keväällä ennen kesän leiritoiminnan käynnistymistä. Purkukustannuksiksi on arvioitu noin 140 000 euroa. (ST)
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen
kirkkovaltuusto päättää, että Holman kurssikeskuksessa sijaitseva Toukolarakennus puretaan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja
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Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Holman kurssikeskuksessa sijaitseva
Toukola-rakennus puretaan.
Päätös

18 §

Esitys hyväksyttiin.

Valitus seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä 4.12.2012/64 §, joka
koski seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarviota

Ykn 30.1.2013

Helsingin hallinto-oikeus pyytää lähetteellään 11.1.2013, 640/13;
00053/13/2399 kirkkoneuvostoa hankkimaan kirkkovaltuuston lausunnon valituksen johdosta. Samalla kirkkoneuvostolle varataan kirkon puhevallan käyttäjänä tilaisuus antaa selityksensä asiassa.
Asiakirjoihin pyydetään liittämään valituksenalaisen päätöksen perusteena
olevat asiakirjat.
Asiakirjat on palautettava hallinto-oikeudelle viimeistään 11.2.2013.
Hallinto-oikeus on sittemmin myöntänyt seurakuntayhtymän kokousaikataulusta johtuen lisäaikaa lausunnon antamiseen 21.2.2013 asti.
Johanna Korhonen, Pentti Puoskari, Hanna Mustonen ja Annika Lappalainen
ovat jättäneet Helsingin hallinto-oikeudelle 2.1.2013 päivätyn valituksen Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston 4.12.2012 tekemästä päätöksestä, joka koski
Vantaan seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarviota (§ 64).

Liite 6: Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle
Valitusasiakirjan liitteinä ovat Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö, kopio kirjasta Kirkkolainsäädäntö 2008 kirkkolain
9:1 §:n osalta ja sen kommentaarista, Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkovaltuuston kokouksen 4.12.2012 kokouskutsu ja esityslista sekä Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2013–2015. Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
(AS)
Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. olla antamatta erikseen omaa selitystä asiassa ja
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lähettää liitteenä olevan lausunnon vastauksena Helsingin hallinto-oikeudelle.

Käsittely

Lakimies ilmoitti, että lisäaikaa lausunnon antamiseen hallinto-oikeudelle oli
myönnetty 6.3.2013 asti.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää
1. kumota 4.12.2012/64 § tekemänsä päätöksen siltä osin, kun päätös koski
vuoden 2013 talousarvioon sisältyvää Kansainvälisen vastuun avustuksista päättämisen siirtämistä yhteiseltä kirkkoneuvostolta yhteiselle kirkkovaltuustolle
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2. ilmoittaa lausuntonaan Helsingin hallinto-oikeudelle, että yhteinen kirkkoneuvosto on esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle valituksessa mainitun
päätöksen kumoamista ja että valitus voidaan hyväksyä.

Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. kumoaa 4.12.2012/64 § tekemänsä päätöksen siltä osin, kun päätös koski
vuoden 2013 talousarvioon sisältyvää Kansainvälisen vastuun avustuksista päättämisen siirtämistä yhteiseltä kirkkoneuvostolta yhteiselle kirkkovaltuustolle
2. ilmoittaa lausuntonaan Helsingin hallinto-oikeudelle, että yhteinen kirkkoneuvosto on esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle valituksessa mainitun
päätöksen kumoamista ja että valitus voidaan hyväksyä.
Päätös

19 §

Esitys hyväksyttiin.

Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion 2013 täydennys investointiosaan vuosille 2013–
2019

Ykn 30.1.2013

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.12.2012 Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion investointiosan, lukuun ottamatta Tikkurilan kirkkoa, Vaaralan kirkkoa sekä Larsgårdenia. Näiden osalta investointiosa päätettiin tuoda yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi helmikuussa 2013.
Investointiosan täydennyksen perustana on yhteisen kirkkovaltuuston joulukuinen päätös Tikkurilan kirkon purkamisesta. Päätös Larsgårdenin rakentamisesta siirtyi helmikuun kokoukseen, mutta investointiosan lähtökohtana on
se, että Larsgårdenia ei rakenneta. Vaaralan kirkon purkaminen palautettiin
puolestaan uuteen valmisteluun. Vaaralasta on nyt teetetty tarkentavia sisäilmatutkimuksia, joiden perusteella Vaaralan kirkko sisältää niin runsaasti
sisäilmaongelmia, että investointiosan lähtökohtana on Vaaralan kirkon purkaminen.
Investointiosasta on jätetty edelleenkin pois Päiväkummun mahdollinen kiinteistökehityshanke. Vantaan kaupungin ja seurakuntayhtymän yhteisen Päiväkummun kiinteistökehityshankkeen toteuttaminen on vieläkin selvittelyvaiheessa eikä näin ollen toteudu vielä vuoden 2013 aikana.
Investointiosaan täydennetyt Tikkurilan kirkkohanke sekä Vaaralan kirkon
purkaminen kasvattavat investointien lisärahoitustarpeen 18,2 miljoonaan euroon, joten investointiosan toteuttaminen suunnitelman mukaisena tulee vaatimaan vähintään 5 miljoonan euron lainarahoituksen. (JV)

Liite 7: Investointien suunnitelmat 2013–2019 ja rahoitus, Investoinnit 2013–2015, Rahoitusosa
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion 2013 investointiosan täydennykset 2013–2019.

Käsittely

Jäsen Per-Erik Aura teki ehdotuksen Larsgårdenin rakennushankkeen palauttamisesta investointiosaan. Jäsen Sari Roman-Lagerspetz kannatti Auran
ehdotusta. Toimitetussa kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjantarkas-
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tajat toimivat ääntenlaskijoina ja jossa talouspäällikön esitystä kannattavat
vastasivat ”jaa” ja tehtyä muutosehdotusta kannattavat ”ei”, annettiin kahdeksan ”jaa”-ääntä ja kolme ”ei”-ääntä. Lisäksi kaksi jäsentä äänesti tyhjää.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Tarja Eklund jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
”Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion 2013 täydennys investointiosaan vuosille 2013–2019
Vaaralan kirkon osalta investointiosasta tulee poistaa purkamiseen tarkoitettu määräraha ja todeta että kirkkoa ei pureta.
Vaaralan kirkon osalta asia palautetaan valmisteluun peruskorjausmäärärahan
myöntämiseksi.
Tarja Eklund”

Yhteinen kirkkovaltuusto 26.2.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion
2013 investointiosan täydennykset 2013–2019.
Käsittely

Erkki Rantala poistui kello 20.40.
Valtuutettu Jukka Hako kiinnitti huomioita Vaaralan kirkon purkamiseen varattuun määrärahaan ja sen poistamiseen investointiosasta.
Valtuutettu Jan-Erik Eklöf ehdotti asian palauttamista.
Valtuutettu Per-Erik Aura kannatti Eklöfin ehdotusta.
Matti Sollamo ja Markku Weckman vastustivat palauttamista.
Asian palauttamista koskevassa kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina, selvä enemmistö vastusti palauttamista.
Tarja Eklund ja Pentti Puoskari poistuivat kello 20.54.
Keskustelun jatkuessa Per-Erik Aura ehdotti, että Larsgården palautetaan investointisuunnitelmaan ja rakentaminen aloitetaan tänä vuonna tai viimeistään ensi vuonna.
Per-Erik Aura kannatti Eklöfin ehdotusta.
Valtuutettu Kari Mansikka toivoi, että asiaan palattaisiin myöhemmin.
Larsgårdenin palauttamista koskevassa nimenhuutoäänestyksessä, jossa
yhteisen kirkkoneuvoston esitystä kannattavat vastasivat ”jaa” ja Auran ehdotusta kannattavat ”ei”, annettiin 27 ”jaa”-ääntä ja 15 ”ei”-ääntä.

Päätös

Näin ollen hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys.
Lisäksi päätettiin poistaa investointisuunnitelmasta Vaaralan kirkon purkamiseen varattu 200 000 euron määräraha.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

1/2013
1–21 §

23 (23)

26.2.2013

Liite 7a): Äänestysluettelo
20 §

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

21 §

Valitusosoitus
Pöytäkirjan liitteenä on valitusosoitus.

Liite 8: Valitusosoitus

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 7.3.–8.4.2013 Vantaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja sen
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 11.2.–18.3.2013 seurakuntien ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla.
Vantaalla 9. päivänä huhtikuuta 2013

Anita Savioja
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri

Kokouksen puolesta

PIRJO ALA-KAPEE-HAKULINEN
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
puheenjohtaja

ANITA SAVIOJA
Anita Savioja
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Vantaalla 5. päivänä maaliskuuta 2013
ANNELI KIHLSTRÖM
Anneli Kihlström

TARJA EKLUND
Tarja Eklund
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Valitusosoitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 5. §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n
1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

1, 2, 3, 4, 5, 12, 15, 18, 20, 21

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 14. §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (384/2007) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markki naoikeuden toimivaltaan.
Pykälät

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Helsingin hallinto-oikeus, pykälät
Osoite
Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Faksi
09 010 364 2079
Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pykälät

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pykälä
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Bulevardi 16 B, V kerros
00120 Helsinki
09 2340 3050
helsinki.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
30 päivää

Satamakatu 11
PL 185, 00161 Helsinki
09 1802 350
kirkkohallitus@evl.fi

Opetusministeriö, pykälät
Käyntiosoite Meritullinkatu 10
Postiosoite PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Faksi
09 135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti opmkirjaamo@minedu.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saamisesta.

30 päivää

Valituskirjelmä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
• valittajan nimi ja kotikunta
• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
• päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Hankinta-asian
saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

Hakemusosoitus
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (384/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroo pan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Pykälät
Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä,
kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista
tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hake musosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Osoite
Faksi
Sähköposti

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
09 010 364 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Lisätietoja
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3. §:n
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa, jollei lain 6. tai 7. §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

