Selvitys valtuustoaloitteiden käsittelystä
Valtuustoaloitteet aikaisemmilta vuosilta
1. Vihdin Vihreiden valtuustoryhmän/Heidi Sume-Hännisen valtuustoaloite 27.1.2014 Vihdin mahdollisuudesta osallistua Hinku-hankkeeseen (94/2014)
Ympäristölautakunta (28.8.2019) päätti esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Vihdin kunta
on vuonna 2018 allekirjoittanut Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors), jonka mukainen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP) on valmistelussa. SECAPtoimintasuunnitelma valmistuu alkuvuonna 2020 ja työpaketti raportoidaan Covenant of Mayorsin
mukaiseen sähköiseen järjestelmään.
Vihdin kunta ja Kirkkonummen kunta saivat Ympäristöministeriöltä myönteisen rahoituspäätöksen
ilmastotyötä vauhdittavalle hankkeelle, joka mahdollistaa yhteisen ilmastokoordinaattorin palkkaamisen ajalle 1.9.2019-31.12.2020. Ympäristöministeriö rahoittaa hankkeen rahoituskelpoisia
kustannuksia 60 % ja omarahoitusosuus on 40 %, jolloin kuntakohtainen omarahoitusosuus on 20
%. Ilmastokoordinaattorin rekrytointi on käynnissä.
KUUMA-ilmastoryhmän toimesta käynnistettiin vuonna 2018 ilmasto-ohjelman päivitysprosessi.
Toistaiseksi julkaisemattomassa ohjelmassa tarkastellaan KUUMA-kuntien mahdollisuuksia pyrkiä
hiilineutraaliuteen jo vuoteen 2035 mennessä. Vihdin kunta on sitoutunut KUUMA-kuntien päivitetyn ilmastostrategian toimenpiteisiin ja asetettuihin päästövähennystavoitteisiin.
Vihdin kunnassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen on pyritty usein eri toimin jo 2010luvun alusta lähtien, jolloin Vihdin ilmastostrategia vuosille 2010-2020 laadittiin. Ilmastostrategian
tavoitteeksi asetettiin tuolloin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 20 %:lla vuoden
1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Kunnanhallitus päätti 12.8.2019 § 126 esittää kunnanvaltuustolle Vihdin kunnan liittymistä Kuntien
energiatehokkuussopimukseen. Kuntien energiatehokkuussopimukseen sitoutumista edellytetään
myös Hinku-kunnilta. Hinku-kriteerit täyttävän kunnan tulee valtuuston päätöksellä sitoutua tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Prosesseihin kuuluvat:
- Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.
- Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät kunnat liittävät ensisijaisesti
asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.
- Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja SYKEn välillä.

- Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan johtoryhmä tai Kunta-alan
energiatehokkuussopimuksen työryhmä.
- Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä:
Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit
hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.
- Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma eli vuosikello, joka osoittaa, millä
toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Vuosikello sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.
- Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä Energialoikkaverkko-palvelussa. Toimenpiteisiin liitetään
mahdollisuuksien mukaan saavutetut päästövähennykset. SYKE voi tarvittaessa täydentää
tiedot Energialoikkaan.
- Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen saavutuksista.
- Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.
Vaikka paljon Hinku-hankkeen kriteereistä täytetään toiminnassa jo nykyisellään, vaatii hankkeeseen liittyminen vahvaa koko kuntaorganisaation mukaan ottavaa koordinaatiota ja olemassa olevan tiedon jäsentämistä hankkeen tavoitteiden mukaisella tavalla. Tämä ei ole vain ympäristölautakunnan asia eikä tämän työn tekeminen ole mahdollista sen alaisen nykyisen vakinaisen henkilöstöresurssin puitteissa. Ympäristölautakunta kuitenkin omalta osaltaan kannustaa kuntaa liittymään
Hinku-verkostoon ja kytkemään ilmastotyönsä siihen, mikäli valtuusto hyväksyy Vihdin kunnan liittymisen Kuntien energiatehokkuussopimukseen.
28.8.2019 Sari Janhunen, Petra Ståhl
Hinku-verkostoon liittyminen ja Hinku-kunnaksi ryhtyminen vaatisi lisäresurssointia kuntaan, mikä
olisi erittäin haastavaa tämän hetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Hinku-kuntien kriteerit ovat
hyviä ja sellaisia, joita myös Vihdin kunnan tulisi tavoitella tulevaisuudessa. Tämän hetkisessä taloudellisessa tilanteessa on kuitenkin viisasta keskittyä toteuttamaan vastaavia tarkoitusperiä
hankkeissa, joihin kunta on entuudestaan jo liittynyt. Pystymme tekemään Vihdissä merkittäviä ilmastotekoja osana SECAP-hanketta, KUUMA-kuntien ilmastostrategiaa sekä osana kuntien energiatehokkuussopimusta.
Aloite on loppuun käsitelty.
29.8.2019 Erkki Eerola

2. Vihreiden valtuustoryhmän/valtuutettu Hallenbergin aloite 10.9.2018 avohakkuuttomasta ja luonnonmukaistavasta kuntametsien hoidosta (295/2018)
Kunnan omistamille metsäalueille on laadittu metsänhoitosuunnitelma vuosille 2015-2029. Kunnan
omistama ja/tai hallinnoima metsäalue on tällä hetkellä 1064 hehtaaria. Metsänhoitosuunnitelman
mukaan em. aikavälillä metsänhoitotoimia tehdään 391 hehtaarin alueella. Uudistushakkuiden
osuus (avohakkuu ja siemenpuuhakkuu) on tästä määrästä kaikkiaan 111 hehtaaria. Keskimääräinen vuotuinen hakkuuala on vuosien 2015-2029 aikana 7,4 hehtaaria. Vuosittain hakkuulohkoja on
useampia ja niiden koot vaihtelevat 0,3 ja 3 hehtaarin välillä. Vuosittaiset uudistushakkuut on
suunniteltu niin, että lohkot eivät ole lähekkäin. Metsänhoitosuunnitelman päälinjoja noudatetaan
hoitotoimia toimeenpantaessa. Metsänhoitosuunnitelman päivittäminen on käynnissä yhteistyössä
metsänhoitoyhdistyksen kanssa.
Pääkslahden metsäalueen hoidon osalta on päätetty keskeyttää kaikki ylispuiden ja siemenpuiden
hakkuut sekä kokonaan päätehakkuut. Taimikkojen maltilliset metsänhoidolliset harvennuksen
tehdään tarpeen mukaan.
Aloitteen käsittely on kesken.
26.8.2019 Teuvo Vessman, Matti Kokkinen
3. Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän/valtuutettu Pulkkisen aloite 10.9.2018 selvityksen käynnistämisestä aurinkosähkövoimaloiden hankkimiseksi kunnan niille sopiviin kiinteistöihin (298/2018)
Vihdin kunta on ollut mukana Energiatuki Aurinkovoimaloiden hankinta kuntiin –hankkeessa. Hankkeessa investointiin KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen kautta aurinkopaneeleita Pajuniityn
perhekeskuksen katolle.
Merkittävimmät tulokset ovat aurinkopaneeleilla tuotettu sähköenergia, jolloin olemme pystyneet
vähentämään Pajuniityn perhekeskuksen hiilidioksidipäästöjä. Kokemuksen perustella voidaan harkita uusia investointeja aurinkoenergiaan kuitenkin niin, että jokaisen hankkeen kannattavuus on
tarkasteltava erikseen.
Kahden aurinkosähköpilotin valmistelu on käynnissä. Niihin liittyen selvitetään kiinteistöjen kattojen kantavuudet sekä tutkitaan kunnan talouden kannalta tarkoituksenmukaisin hankintavaihtoehto. Kiinteistökohtainen järjestelmä voidaan hankkia joko investointina tai sopimuksella. Investoinnissa niin energia- kuin siirtokustannuksesta saadaan säästö kuolettamaan investointia. Vaihtoehtoisesti sopimuksella hankinnan hyötynä saadaan joitakin senttejä sähkön toimittajaa halvempi
sähkön hinta pitkän sopimuskauden ajaksi. Sopimuksella hankittaessa energiakustannus perustuu
vallitsevaan sähkönmyyntihintaan. Pilottien toteuttamiseen varataan määräraha vuoden 2020 talousarvioon.
Aloite on loppuun käsitelty.
26.8.2019 Anna-Maria Kivikangas, Matti Kokkinen

Valtuustoaloitteet ajalta 1.1.-30.6.2019
1. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite 25.2.2019 poliisin taukopaikan laajentamiseksi viraston
tiloissa (99/2019)
Kunnanjohtaja on keskustellut asiasta Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen johdon kanssa. Keskustelun perusteella päätettiin selvittää poliisin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen viranomaisyhteistyön lisäämisen mahdollisuudet Nummelassa myös tilaratkaisujen osalta. Asia on valmistelussa
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella.
Aloitteen käsittely on kesken.
21.8.2019 Antti Luukkanen
2. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite 25.2.2019 Palojärven ja Hiekan yrityspalveluiden käyttö- ja
kehitysmahdollisuuksien selvittämiseksi (100/2019)
Aloitetta käsiteltiin kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa 20.8.2019 § 55.
Vihdin kunnassa on tällä hetkellä käynnissä koko kunnan kattavan strategisen yleiskaavan laatiminen. Kaavaluonnoksessa (nähtävillä vuoden 2018 lopussa) oli esitetty eteläiseen Nummelaan, valtatie 1:n ja maantie 110:n väliselle alueelle, yritys- ja teollisuustoiminnan merkittävä alueellinen keskittymä, joka kattaa myös Palojärven nykyisen asemakaava-alueen. Lisäksi Hiekan teollisuusalue oli
osoitettu merkittävänä kehitettävänä yritys- ja teollisuusalueena.
Tavoitteena on, että Palojärven alueen asemakaavamuutos/asemakaava-alueen laajennus käynnistetään Etelä-Nummelan osayleiskaavatyön ollessa käynnissä, vuonna 2020. Osayleiskaavatyön
myötä myös muita asemakaavoitettavien työpaikka-alueiden suunnittelumahdollisuuksia tutkitaan
Etelä-Nummelan alueelta. Eteläisen Nummelan alueelle on mahdollista muodostaa seudullisesti
merkittävä työpaikkatoimintojen kokonaisuus, joka sijoittuu saavutettavuudeltaan ja näkyvyydeltään erinomaisesti. Täsmällinen aikataulutavoite laajemman yritysaluekokonaisuuden asemakaavojen hyväksymiselle esitetään syksyn 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Hiekan alueen laajennusmahdollisuuksien tutkiminen on mainittu jo nykyisessä kaavoitusohjelmassa mahdollisesti vireille tulevana hankkeena. Kaavatyö pyritään käynnistämään Palojärven alueen
tapaan vuoden 2020 aikana.
Aloite on loppuun käsitelty.
28.8.2019 Petra Ståhl
3. Keskustan valtuustoryhmän/valtuutettu Malmgrenin aloite 25.3.2019 perhekotien perustamisesta
ikäihmisille (137/2019)
Keskustan valtuustoryhmä on esittänyt ikäihmisten perhekotien perustamista Vihtiin. Perhehoito
on oman kodin ulkopuolista hoitoa yksityisessä perheessä. Perhehoito antaa hoidettavalle kodin-

omaisen ja tarpeenmukaisen hoidon. Perhehoito voi olla osa- tai ympärivuorokautista sekä lyhyttai pitkäaikaista. Hoitopaikkana on perhehoitajan tai hoidettavan koti.
Perhehoito on vaihtoehto henkilölle, jonka hoitoa tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja hyväksikäyttäen ja joka ei tarvitse laitoshuoltoa.
Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Se
antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, hoivan ja huolenpidon perustana. Perhehoito on varmasti osa tulevaisuuden monipuolista palveluvalikkoa.
Perhehoidon järjestäminen on kunnan tehtävä. Kunta päättää, tarjoaako se perhehoitoa yhtenä
ikäihmisten hoivan ja huolenpidon muotona ja miten se järjestää perhehoitopalvelut. Kunta vastaa
perhehoidon valvonnasta ja ohjauksesta. Lähialueella ikääntyneiden perhehoitoa järjestetään ainakin Keski-Uudenmaan Soten alueella sekä Lohjan kaupungissa.
Kunnilta perhehoidon järjestäminen edellyttää kokonaisvaltaista suunnitelmallisuutta. Perhehoitopalvelut sisältyvät toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Kunnalla tulee olla perhehoidon toimintaohje, jossa määritellään muun muassa perhehoidon ja perhehoitajan tuen muodot. Kunta voi järjestää toimeksiantosuhteisen perhehoitopalvelun tuottamalla sen itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kunta voi myös hankkia perhehoitoa ostopalveluna, jolloin se on yritystoimintaa. Tätä
varten perhekotiyrittäjä tarvitsee luvan aluehallintovirastolta.
Mahdollinen perhekotitoiminnan käynnistäminen Vihdin kunnan alueella tarkoittaisi käytännössä
sitä, että Karviainen tiedottaisi alueellaan toiminnan käynnistämisestä, järjestäisi ennakkovalmennuksen perhehoitajille, laatisi perhehoidon toimintaohjeen, järjestäisi perhehoidon valvonnan ja
ohjauksen, tuottaisi tukea ja jatkuvaa koulutusta perhehoitajille, järjestäisi sijaisia perhehoitajien
vapaita varten sekä huolehtisi asiakkaiden uudelleensijoituksesta perhehoidossa tapahtuvien muutosten johdosta. Perhekotitoiminnan käynnistäminen Karviaisen alueella edellyttäisi lisäresurssia
Karviaisen ikäihmisten palvelulinjalle.
Karviaisen ikäihmisten palvelulinjan arvion mukaan Karviaisen toiminta-alue on liian pieni perhekotitoiminnan taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. LänsiUudenmaan sote-ratkaisun edetessä voidaan selvittää mahdollisuus Länsi-Uudenmaan yhteiselle
perhehoidon koordinaatiolle.
Aloite on loppuun käsitelty.
26.8.2019 Noora Nordberg
4. Valtuutettu Hamporin aloite 3.6.2019 Koillis-Vihdin rakentumisen edistämiseksi (214/2019)
Vihti on mukana valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksessa. Valtio ja kunnat ovat yhteistyössä tehneet suunnitelmia liikennejärjestelmään, kaavoittamiseen ja asumiseen liittyen. Suunnitelmat ovat olleet pohjana kuntien ja valtion
väliselle maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevalle sopimusmenettelylle. MAL-sopimuksessa
osoitetut asemakaavoituksen ja asuntotuotannon ensisijaiset alueet sijaitsevat Nummelan, EteläNummelan ja Vihdin kirkonkylän alueilla. Myös tekeillä olevassa Uusimaa 2050 kaavassa, jossa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen yleisperiaatteet Uudenmaan maakunnassa, ovat
taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeiksi osoitettu Nummelan ja kirkonkylän seudut. Maakunta-

kaavan mukaisesti taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeet ovat ensisijaisia yksityiskohtaisen
maankäytön suunnittelun vyöhykkeitä.
Muun muassa näiden seikkojen vuoksi tulevaisuuden maankäytön kehityksen painopiste Vihdissä
sijaitsee edellä mainituilla alueilla. Näiltä alueilta on tulevaisuudessa myös parhaimmat edellytykset
järjestää liikkuminen kestävin keinoin monipuolisesti eri kulkumuodoin. Strategisen yleiskaavan
luonnoksessa on linjattu, että Vihtijärvelle tullaan laatimaan tulevaisuudessa kyläosayleiskaava, jolla pyritään lisäämään koillis-Vihdin elinvoimaisuutta. Vihdin strategisen yleiskaavan kaavaehdotus
on tarkoitus tuoda kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsittelyyn syksyllä 2019. Mahdollisesta tarkemmasta kylien osayleiskaavoittamisen ajankohdasta tulee päättämään kunnanvaltuusto. Lisäksi
kunnan uudet hajarakentamisen reunaehdot ovat tarkastelussa ja uusia linjauksia voidaan odottaa
vuoden 2020 aikana.
Aloite on loppuun käsitelty.
27.8.2019 Petra Ståhl

