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§ 75
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 76
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heli Nurminen ja Tuulia Tahvonen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Nurminen ja Tuulia Tahvonen.
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Kunnanhallitus, § 125,22.06.2020
Elinvoimavaliokunta, § 54,23.06.2020
Hyvinvointivaliokunta, § 78,24.06.2020
Tarkastuslautakunta, § 40,25.08.2020
Kunnanhallitus, § 174,14.09.2020
Elinvoimavaliokunta, § 77, 06.10.2020
§ 77
Elinvoiman palvelualueen vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma
HOLDno-2020-390
Kunnanhallitus, 22.06.2020, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 2022-2025.
Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen
tasapainovaatimuksesta. Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan
suunnittelukehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus.
Hollolan kunnan suunnitelmavuosien taloustasapainoon liittyvät haasteet ovat
nousseet esille jo vuosina 2018-2019. Paineisiin liittyen valtuusto hyväksyi
tasapainotusohjelmalinjaukset 17.6.20219, joiden tavoitteen mukainen
kokonaisvaikutus oli n. 4 milj. euroa vuoteen 2023.
Kevään 2020 Koronaan liittyvä nopea talouden pysähdys on romahduttanut kunnan
tulopohjan eivätkä vuonna 2019 tehdyt tasapainotustoimenpiteet ole riittäviä uudessa
tilanteessa. Haastetta lisää arvio talouskehityksen pitkäaikaisista negatiivisista
vaikutuksista. Ongelmien keston vuoksi olisi etsittävä pitkävaikutteisia
lisäsäästöjä. Tilannekuvan muodostamiseksi järjestettiin talousseminaari valtuustolle
11.6.2020.
Kuntatalouden kokonaiskuva on edelleen osin epäselvä. Koronan kokonaisvaikutuksia
arvioidaan edelleen. Vuoden 2020 osalta kunnille on määritelty erillinen valtion
lisätuki, mutta tietoa pidemmälle jatkuvista valtion tukitoimenpiteistä ei tässä
vaiheessa ole. Sen sijaan valmisteilla on uusia palveluvelvoitteita kunnille. Tilanteesta
johtuen on päädytty ns. kaksivaiheiseen talousarvioraamitukseen.
Raami I ja siihen liittyvä ohjeistus annetaan tässä vaiheessa siten, että kohtuullinen
tasapainotavoite kyetään saavuttamaan. Menopainelaskelman mukainen
tuloslaskelma päätyy -5,8 milj. euron alijäämäiseen tulokseen, asetettava raami -1,7
milj. euroon. Koska kokonaistilanne huomioon ottaen tasapaino edellyttää merkittäviä
karsinta- ja sopeutustoimenpiteitä palvelualueilla, valmistelua tukee kuntatalouden
tasapainottamisohjelmiin erikoistunut FCG-Perlacon.
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Raamitavoitteen saavuttamisen edellyttämät karsinnat vaikuttavat toteutuessaan
merkittävästi kunnan palveluihin ja ne sisältävät arvovalintoja. Tähän liittyen
poliittinen arviointi tulee kytkeä sekä prosessiin että sen pohjalta
tehtäviin johtopäätöksiin. Johtopäätöksiä arvioidaan valtuustoseminaarissa 7.9.2020,
jonka jälkeen kunnanhalllitus kokouksessaan 14.9.2020 asettaa raami II eli vahvistaa
talousarvion lopullisen raamin ja täsmennetyt toimenpiteet tasapainon
saavuttamiseksi.
Parhaillaan käynnissä on kuntastrategian päivitystyö. Kuntastrategia tulisi saattaa
synkroniin kunnan taloudellisten panostusmahdollisuuksien kanssa. Strategian
päivitystä tavoitellaan käsiteltäväksi myös valtuustoseminaarissa 7.9.2020.
Linjattavaa I-vaiheen talousarvioraamia sekä aikataulua on kuvattu tarkemmin
liitteen laadintaohjeessa.
Talousarvion lähtökohdaksi esitetään kunnan tasolla toimintakatetta, joka vastaa
vuoden 2020 alkuperäistä talousarviota. Taloustilanteen korjaamisen ehdottomana
edellytyksenä on päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden saumaton yhteistyö
prosessin kaikissa vaiheissa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää:
1. hyväksyä liitteenä olevan raami I laadintaohjeen. Täsmennetty raami II laadintaohje
annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 14.9.2020.
Palvelualueilla tulee valmistella vuoden 2021 talousarviota sekä suunnitelmavuosia
2022-2025 ratkaisuhakuisesti hyväksytyn laadintaohjeen pohjalta painottaen pysyviä
/pitkävaikutteisia menosäästöjä.
2. asettaa talousarvion laadintaan liittyvän talouden tasapanottamistyön
ohjausryhmän, joka tekee esityksen valtuustoseminaariin 7.9.2020
tasapainotustoimenpiteistä.
3. nimeää tasapainottamistyön ohjausryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja
Eero Virran (pj), valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemen, kunnanjohtaja Päivi
Rahkosen sekä yhden edustajan kustakin seuraavasta ryhmästä: keskusta,
perussuomalaiset ja pienryhmät. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hallinto- ja
talousjohtaja Turkka Rantanen. Ohjausryhmässä kunnan johtoryhmän jäsenillä on
puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä valmisteluvastuu.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Ohjausryhmään nimettiin päätösehdotuksessa mainittujen lisäksi Kati Pölönen KESK,
Kristiina Vanhala-Selin pienryhmät. PS ilmoittaa edustajansa seuraavassa
kunnanhallituksen kokouksessa.

Elinvoimavaliokunta, 23.06.2020, § 54
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Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 2022-2025.
Kunnanhallitus 22.6.2020 § 125
Perustelut
Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen
tasapainovaatimuksesta. Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan
suunnittelukehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus.
Hollolan kunnan suunnitelmavuosien taloustasapainoon liittyvät haasteet ovat
nousseet esille jo vuosina 2018-2019. Paineisiin liittyen valtuusto hyväksyi
tasapainotusohjelmalinjaukset 17.6.20219, joiden tavoitteen mukainen
kokonaisvaikutus oli n. 4 milj. euroa vuoteen 2023.
Kevään 2020 Koronaan liittyvä nopea talouden pysähdys on romahduttanut kunnan
tulopohjan eivätkä vuonna 2019 tehdyt tasapainotustoimenpiteet ole riittäviä uudessa
tilanteessa. Haastetta lisää arvio talouskehityksen pitkäaikaisista negatiivisista
vaikutuksista. Ongelmien keston vuoksi olisi etsittävä pitkävaikutteisia
lisäsäästöjä. Tilannekuvan muodostamiseksi järjestettiin talousseminaari valtuustolle
11.6.2020.
Kuntatalouden kokonaiskuva on edelleen osin epäselvä. Koronan kokonaisvaikutuksia
arvioidaan edelleen. Vuoden 2020 osalta kunnille on määritelty erillinen valtion
lisätuki, mutta tietoa pidemmälle jatkuvista valtion tukitoimenpiteistä ei tässä
vaiheessa ole. Sen sijaan valmisteilla on uusia palveluvelvoitteita kunnille. Tilanteesta
johtuen on päädytty ns. kaksivaiheiseen talousarvioraamitukseen.
Raami I ja siihen liittyvä ohjeistus annetaan tässä vaiheessa siten, että kohtuullinen
tasapainotavoite kyetään saavuttamaan. Menopainelaskelman mukainen
tuloslaskelma päätyy -5,8 milj. euron alijäämäiseen tulokseen, asetettava raami -1,7
milj. euroon. Koska kokonaistilanne huomioon ottaen tasapaino edellyttää merkittäviä
karsinta- ja sopeutustoimenpiteitä palvelualueilla, valmistelua tukee kuntatalouden
tasapainottamisohjelmiin erikoistunut FCG-Perlacon.
Raamitavoitteen saavuttamisen edellyttämät karsinnat vaikuttavat toteutuessaan
merkittävästi kunnan palveluihin ja ne sisältävät arvovalintoja. Tähän liittyen
poliittinen arviointi tulee kytkeä sekä prosessiin että sen pohjalta
tehtäviin johtopäätöksiin. Johtopäätöksiä arvioidaan valtuustoseminaarissa 7.9.2020,
jonka jälkeen kunnanhalllitus kokouksessaan 14.9.2020 asettaa raami II eli vahvistaa
talousarvion lopullisen raamin ja täsmennetyt toimenpiteet tasapainon
saavuttamiseksi.
Parhaillaan käynnissä on kuntastrategian päivitystyö. Kuntastrategia tulisi saattaa
synkroniin kunnan taloudellisten panostusmahdollisuuksien kanssa. Strategian
päivitystä tavoitellaan käsiteltäväksi myös valtuustoseminaarissa 7.9.2020.

Hollolan kunta
Elinvoimavaliokunta

Pöytäkirja
06.10.2020

8/2020

9 (19)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Linjattavaa I-vaiheen talousarvioraamia sekä aikataulua on kuvattu tarkemmin
liitteen laadintaohjeessa.
Talousarvion lähtökohdaksi esitetään kunnan tasolla toimintakatetta, joka vastaa
vuoden 2020 alkuperäistä talousarviota. Taloustilanteen korjaamisen ehdottomana
edellytyksenä on päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden saumaton yhteistyö
prosessin kaikissa vaiheissa.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää:
1. hyväksyä liitteenä olevan raami I laadintaohjeen. Täsmennetty raami II laadintaohje
annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 14.9.2020.
Palvelualueilla tulee valmistella vuoden 2021 talousarviota sekä suunnitelmavuosia
2022-2025 ratkaisuhakuisesti hyväksytyn laadintaohjeen pohjalta painottaen pysyviä
/pitkävaikutteisia menosäästöjä.
2. asettaa talousarvion laadintaan liittyvän talouden tasapanottamistyön
ohjausryhmän, joka tekee esityksen valtuustoseminaariin 7.9.2020
tasapainotustoimenpiteistä.
3. nimeää tasapainottamistyön ohjausryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja
Eero Virran (pj), valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemen, kunnanjohtaja Päivi
Rahkosen sekä yhden edustajan kustakin seuraavasta ryhmästä: keskusta,
perussuomalaiset ja pienryhmät. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hallinto- ja
talousjohtaja Turkka Rantanen. Ohjausryhmässä kunnan johtoryhmän jäsenillä on
puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä valmisteluvastuu.
Kunnanhallituksen päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Ohjausryhmään nimettiin päätösehdotuksessa mainittujen lisäksi Kati Pölönen KESK,
Kristiina Vanhala-Selin pienryhmät. PS ilmoittaa edustajansa seuraavassa
kunnanhallituksen kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta päättää merkitä vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeet
tiedokseen.
Päätös
Valiokunta päätti yksimielisesti ottaa pykälän käsittelyyn.
Merkittiin tiedoksi.

Hyvinvointivaliokunta, 24.06.2020, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen, Matti Ruotsalainen
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turkka.rantanen@hollola.fi, matti.ruotsalainen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja, hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 2022-2025.
Kunnanhallitus 22.6.2020 § 125
Perustelut
Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen
tasapainovaatimuksesta. Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan
suunnittelukehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus.
Hollolan kunnan suunnitelmavuosien taloustasapainoon liittyvät haasteet ovat
nousseet esille jo vuosina 2018-2019. Paineisiin liittyen valtuusto hyväksyi
tasapainotusohjelmalinjaukset 17.6.20219, joiden tavoitteen mukainen
kokonaisvaikutus oli n. 4 milj. euroa vuoteen 2023.
Kevään 2020 Koronaan liittyvä nopea talouden pysähdys on romahduttanut kunnan
tulopohjan eivätkä vuonna 2019 tehdyt tasapainotustoimenpiteet ole riittäviä uudessa
tilanteessa. Haastetta lisää arvio talouskehityksen pitkäaikaisista negatiivisista
vaikutuksista. Ongelmien keston vuoksi olisi etsittävä pitkävaikutteisia
lisäsäästöjä. Tilannekuvan muodostamiseksi järjestettiin talousseminaari valtuustolle
11.6.2020.
Kuntatalouden kokonaiskuva on edelleen osin epäselvä. Koronan kokonaisvaikutuksia
arvioidaan edelleen. Vuoden 2020 osalta kunnille on määritelty erillinen valtion
lisätuki, mutta tietoa pidemmälle jatkuvista valtion tukitoimenpiteistä ei tässä
vaiheessa ole. Sen sijaan valmisteilla on uusia palveluvelvoitteita kunnille. Tilanteesta
johtuen on päädytty ns. kaksivaiheiseen talousarvioraamitukseen.
Raami I ja siihen liittyvä ohjeistus annetaan tässä vaiheessa siten, että kohtuullinen
tasapainotavoite kyetään saavuttamaan. Menopainelaskelman mukainen
tuloslaskelma päätyy -5,8 milj. euron alijäämäiseen tulokseen, asetettava raami -1,7
milj. euroon. Koska kokonaistilanne huomioon ottaen tasapaino edellyttää merkittäviä
karsinta- ja sopeutustoimenpiteitä palvelualueilla, valmistelua tukee kuntatalouden
tasapainottamisohjelmiin erikoistunut FCG-Perlacon.
Raamitavoitteen saavuttamisen edellyttämät karsinnat vaikuttavat toteutuessaan
merkittävästi kunnan palveluihin ja ne sisältävät arvovalintoja. Tähän liittyen
poliittinen arviointi tulee kytkeä sekä prosessiin että sen pohjalta
tehtäviin johtopäätöksiin. Johtopäätöksiä arvioidaan valtuustoseminaarissa 7.9.2020,
jonka jälkeen kunnanhalllitus kokouksessaan 14.9.2020 asettaa raami II eli vahvistaa
talousarvion lopullisen raamin ja täsmennetyt toimenpiteet tasapainon
saavuttamiseksi.
Parhaillaan käynnissä on kuntastrategian päivitystyö. Kuntastrategia tulisi saattaa
synkroniin kunnan taloudellisten panostusmahdollisuuksien kanssa. Strategian
päivitystä tavoitellaan käsiteltäväksi myös valtuustoseminaarissa 7.9.2020.
Linjattavaa I-vaiheen talousarvioraamia sekä aikataulua on kuvattu tarkemmin
liitteen laadintaohjeessa.
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Talousarvion lähtökohdaksi esitetään kunnan tasolla toimintakatetta, joka vastaa
vuoden 2020 alkuperäistä talousarviota. Taloustilanteen korjaamisen ehdottomana
edellytyksenä on päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden saumaton yhteistyö
prosessin kaikissa vaiheissa.
Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää:
1. hyväksyä liitteenä olevan raami I laadintaohjeen. Täsmennetty raami II laadintaohje
annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 14.9.2020.
Palvelualueilla tulee valmistella vuoden 2021 talousarviota sekä suunnitelmavuosia
2022-2025 ratkaisuhakuisesti hyväksytyn laadintaohjeen pohjalta painottaen pysyviä
/pitkävaikutteisia menosäästöjä.
2. asettaa talousarvion laadintaan liittyvän talouden tasapanottamistyön
ohjausryhmän, joka tekee esityksen valtuustoseminaariin 7.9.2020
tasapainotustoimenpiteistä.
3. nimeää tasapainottamistyön ohjausryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja
Eero Virran (pj), valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemen, kunnanjohtaja Päivi
Rahkosen sekä yhden edustajan kustakin seuraavasta ryhmästä: keskusta,
perussuomalaiset ja pienryhmät. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hallinto- ja
talousjohtaja Turkka Rantanen. Ohjausryhmässä kunnan johtoryhmän jäsenillä on
puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä valmisteluvastuu.
Kunnanhallituksen päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Ohjausryhmään nimettiin päätösehdotuksessa mainittujen lisäksi Kati Pölönen KESK,
Kristiina Vanhala-Selin pienryhmät. PS ilmoittaa edustajansa seuraavassa
kunnanhallituksen kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja
Hyvinvointivaliokunta päättää merkitä vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeet
tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Pykälä käsiteltiin pykälän 77 jälkeen.

Tarkastuslautakunta, 25.08.2020, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT-tilintarkastaja
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..
Ehdotus
Esittelijä: Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioesityksen
kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja tekee siihen tarvittavat
tarkennukset.
Päätös
Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus, 14.09.2020, § 174
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Talousarvio 2021 raamitarkennus 14092020
2 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 2022-2025.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion
laadintaa ohjaavan raamin. Samassa yhteydessä kunnanhallitus
asetti talousarvion laadintaan liittyvän talouden tasapainottamistyön ohjausryhmän,
joka teki arviointia tasapainotustoimenpiteistä. Työn tukena oli FCG, jonka
vertailuarvioinneissa tuotiin esille se, että Hollolan kunta tuottaa palveluja jo nyt
pääosin edullisimmassa kvartaalissa eikä säästöjen osalta ole käytettävissä mitään
sellaista keinoa, mikä ei suoraan näkyisi palvelujen tasossa tai laadussa.
Valtuusto tarkasteli talouden tasapainotuskeinoja talousseminaarissa 7.9.2020
vuoden 2021 osalta siten, että lain vaatima talouden tasapaino saadaan toteutettua.
Laajimman kannatuksen tasapainotuskeinoista saivat maltillinen kunnallis- ja
kiinteistöveronkorotus, henkilöstömäärän alentaminen pääosin luonnollista
poistumaan hyödyntäen, kirjastotoimintojen uudelleenorganisointi sekä
joukkoliikenteen tason arviointi. Liitteenä näiden pohjalta jatkovalmisteltu
talousarvion laadintaohje.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää täsmentää vuoden 2021 talousarvioraamia liitteen
mukaisesesti.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Elinvoimavaliokunta, 06.10.2020, § 77
Valmistelija / lisätiedot:
Leila Tupasela, Heli Randell
leila.tupasela@hollola.fi, heli.randell@hollola.fi
taloussihteeri, elinvoimajohtaja
Liitteet

1 Liite 1 Elinvoiman palvelualueen talousarvio käyttötalous 2021 ja 2022-2025
2 Liite 2 Elinvoimajohtajan katsaus, valtuustotason toiminnalliset tavoitteet 2021,
riskienhallintasuunnitelma ja osallistuva budjetointi
3 Liite 3 Elinvoiman palvelualueen tunnusluvut
4 Liite 4 Taseyksikön erillislaskelmat Vesihuoltolaitos
5 Liite 5 Elinvoiman palvelualueen investoinnit
Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien
2022-2025 taloussuunnitelman laadintaan.
Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää myös tavoitteet,
toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat vuonna 2018
hyväksyttyyn ja 21.9.2020 kunnanvaltuustossa päivitettyyn kuntastrategiaan.
Vuoden 2020 korjattuun talousarvioon verrattuna vaikutus elinvoiman palvelualueen
toimintakatteeseen on 437,3 t€.
Elinvoiman palvelualueen talousarvioluvut (käyttötalous + inv.), palvelualuejohtajan
katsaus, valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit sekä Vesihuoltolaitoksen
erillislaskelmat on esitetty liitteissä. Talousarvioesityksen mukainen elinvoiman
palvelualueen toimintakate on -4 816 t€. Vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä
on 0 €.
Liite 1: Elinvoiman palvelualueen talousarvio käyttötalous 2021 ja 2022-2025
Liite 2: Elinvoimajohtajan katsaus, valtuustotason toiminnalliset tavoitteet 2021,
riskienhallintasuunnitelma ja osallistuva budjetointi
Liite 3: Elinvoiman palvelualueen tunnusluvut
Liite 4: Taseyksikön erillislaskelmat Vesihuoltolaitos
Liite 5: Elinvoiman palvelualueen investoinnit
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvion
käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet,
tunnusluvut, riskiarvion ja erillislaskelmat sekä vuosien 2022-2025
taloussuunnitelman. Elinvoiman palvelualueen toimintakate vuoden 2021
talousarviossa on -4 816 t€ ja Vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä 0 €.
Elinvoimavaliokunta valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset
talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä
valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.
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Päätös
Elinvoimavaliokunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen
seuraavanlaisena:
Elinvoimavaliokunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvion
käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet,
tunnusluvut, riskiarvion ja erillislaskelmat sekä vuosien 2022-2025
taloussuunnitelman. Elinvoiman palvelualueen toimintakate vuoden 2021
talousarviossa on -4 896 t€ ja Vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä 0 €.
Elinvoimavaliokunta valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset
talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä
valtuustossa.
Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.
Investointiosassa on varattu 210 t€ Salpakankaan koululle. Ennen investoinnin
toteutusta selvitetään eri vaihtoehdot siitä, miten parhaiten ratkaistaan
ruokapalveluiden toimintaedellytykset koulun osassa A.
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§ 78
Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma (TLS) vuosille 2021–2024
HOLDno-2020-428
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Rinkinen
ari.rinkinen@hollola.fi
kuntatekniikan päällikkö
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kunnalta mahdollista
lausuntoa tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2021–2024. Lausunnot
suunnitelmasta pyydetään toimittamaan Uudenmaan ELY –keskukselle (kirjaamo.
uusimaa@ely-keskus.fi) 31.10.2020 mennessä.
Suunnitelma on laadittu vain sähköisessä muodossa ja se on luettavissa internet-
osoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi. Suunnitelma löytyy myös ELY -keskuksen
sivujen kautta osoitteesta: www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenne.
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021-2024
Uudenmaan ELY -keskuksen perustienpidon rahoitus vuodelle 2020 on noin 144 M€,
jolla hoidetaan yleisen tieverkon ylläpito lukuunottamatta Väyläviraston hoitamia isoja
kehittämisinvestointeja. Rahoituksesta pääosa kuluu tiestön päivittäiseen kunnossa- ja
ylläpitoon. Päätöksentekoa rahoituksen kohdistamisesta ja toteutettavista hankkeista
ohjaavat liikennestrategia ja tienpidon linjaukset. Keskeisenä tavoitteena on tarjota
toimiva liikennejärjestelmä ja turvallinen tieverkko elinkeinoelämälle ja kansalaisten
tarpeisiin. Joulukuussa 2019 valtiovarainvaliokunta lisäsi vuoden 2020 budjettiin
rahoituksen eräiden parantamishankkeiden rakentamisen käynnistämiseksi, joihin
kuului mm. Rantatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen Hollolan kirkonkylän ja
Pyhäniemen välille.
Päällystetty maantieverkko on jaettu mm. liikennemäärän ja yhteysväliajattelun
perusteella ylläpitoluokkiin. Suunnitelman mukaan vilkasliikenteisten teiden
pintakunto turvataan ja muualla teiden kunto heikkenee, valtakunnallisen linjauksen
mukaisesti. Vuodelle 2020 osoitettu rahoitus on kasvanut merkittävästi edelliseen
vuoteen mennessä, mikä on mahdollistanut myös monen alemman tieverkon
päällystyskohteiden toteuttamisen.
Uudenmaan ELY -keskusen vastuulla on noin 3000 maantieverkolla olevaa siltaa.
Siltoja korjataan ja uusitaan vuosittain noin 20-30 kappaletta. Suurimpina haasteina
on siltojen ikäjakauma, sillä suurin osa niistä on rakennettu 1960-1990 luvuilla ja ovat
tulossa peruskorjausikään. Nykyinen rahoitustaso ei riitä tarvittaviin siltojen uusimisiin
ja peruskorjauksiin.
ELY-keskuksessa tehdään myös jatkuvaa yhteistyötä eri sidosryhmien
kanssa hallintorajat ylittävässä liikennejärjestelmätyössä.
Liikennejärjestelmäsuunnittelu koostuu mm. liikenneverkoista- ja palveluista sekä
liikenteen ohjauksesta ja se on pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jonka
tavoitteena on sovittaa yhteen eri kuljetus- ja matkustustarpeet. Liikennejärjestelmän
ylläpito ja kehittäminen ovat vahvasti sidoksissa maankäyttöön, asumiseen,
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työpaikkoihin ja palvelurakenteseen. Päijät-Hämeen liitto vastaa alueensa
liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (suunnitelma on päivitetty vuonna 2019).
Liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteista tienpidossa ja
liikenteessä. Liikenneturvallisuuden tavoitteet on asetettu hallitusohjelmassa ja
valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Päätökseen sisältyvän vision mukaan
kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vuodelle 2020 on
asetettu tavoitteeksi puolittaa liikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisia 25
prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Kuolemien määrä on vähentynyt, mutta
hitaammin kuin mitä vuoden 2020 tavoite edellyttäisi. EU on jo asettanut uudet
tavoitteet sekä liikennekuolemien, että vakavien loukkaantumisten vähentämisestä 50
prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2030 mennessä. Liikenneturvallisuutta parantavien
toimenpiteiden painopiste on niissä toimenpiteissä, joilla kustannustehokkasti
voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja saavutetavuutta sekä edistää kestäviä
liikkumismuotoja. Tarpeiden suuren määrän takia toimenpiteitä joudutaan
priorisoimaan ja niitä usein toteutetaan ELY-keskuksen ja kuntien kanssa yhteistyössä.
Tieliikenteen turvallisuus on kuitenkin paljon kiinni asentaista.
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen puolestaan edellyttää kestävän liikkumisen
edistämistä. Näitä ovat mm. kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edellytyksiä ja
olosuhteita parantavat hankkeet. Liikkumisolosuhteet pyritään luomaan sellaisiksi,
että pyöräily koetaan helpoksi ja turvalliseksi. Käytännön työssä ilmastopolitiikka
näkyy pienenä lisärahoituksena kevyen liikenteen hankkeisiin.
ELY -keskus on yksi toimivaltaisista viranomaisista, joka ostaa joukkoliikennettä ja
rahoittaa kuntien joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi
joukkoliikenteeseen liittyvät ELY:n tehtävät koostuvat infrastruktuurin kehittämisestä
sekä liikenteen suunnittelusta ja ohjauksesta.
Suunnitelmaan sisältyvillä, tämän vuoden hankkeita esittävällä kartalla ei ole kohteita
Hollolasta, mutta suunnitelmakauden hankkeissa mukana ovat Rantatien kevyen
liikenteen väylän rakentaminen sekä Paimelantien/Ilmotuntien liittymän
parantaminen valtatiellä 24.
Elinvoiman palvelualueella on laadittu Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja
liikenteen suunnitelmasta 2021-2024 seuraava lausunto:
Hollolan kunta pitää tärkeänä, että valtatiestä 24 laaditussa
aluevaraussuunnitelmassa, 1. vaiheessa toteutettavaksi esitettyjen Kalliolan koulun ja
päiväkodin kohdalta pohjoisen suuntaan puuttuvan kevyen liikenteen väylän
ja Paimelantien (mt 14119) liittymäjärjestelyjen toteuttamiseen tähtäävä
jatkosuunnittelu käynnistettäisiin mahdollisimman pian.
Kunta pitää erittäin hyvänä, että Rantatien kevyen liikenteen väylän
rakennussuunnittelu kirkonkylän ja Pyhäniemen välisellä osuudella on jo käynnissä ja
hankkeen rakentamiseen ELY:n ja kunnan yhteistyöllä päästään näillä näkymin ensi
vuonna. Myös tieltä puuttuvan Pyhäniemen ja Messilän välisen väyläosuuden
toteuttaminen yhtenäisen pyöräilyverkon saavuttamiseksi Lahden suuntaan nähdään
tärkeänä.
Kuntakohtaisessa hankekortissa esitetyistä, ja Päijät-Hämeen
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esiin nostetuista kohteista, Paimelan

Hollolan kunta
Elinvoimavaliokunta

Pöytäkirja
06.10.2020

8/2020

17 (19)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

liittymän alikulku liittyy osana aiemmin mainittuun Paimelantien liittymän
parantamiseen. Myös suunnitelmassa esille nostettu Heinlammin pyöräilyverkon
täydentäminen on tärkeä alueen kevyen liikenteen olosuhteiden ja turvallisuuden
parantamiseksi. Hankkeen toteuttaminen ajoittuu aiemmin maininittujen Rantatien
kevyen liikenteen väylän ja Kalliolan koulun (vt 24) väylän jälkeen.
Hollolan kunta haluaa vielä korostaa, että kunnan alueella olevan alemman tieverkon
kunto on huolestuttavasti alentunut. Tiestön ylläpitoon tulisi panostaa, jotta
liikennöitävyys ja turvallisuus tiestöllä pystytään takaamaan ja myös elinkeinoelämälle
tärkeät kuljetukset turvaamaan.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta hyväksyy elinvoiman palvelualueella valmistellun lausunnon
Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2021-2024 ja
lähettää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen ELY -keskukselle
toimitettavaksi lausunnoksi.
Päätös
Elinvoimavaliokunta päätti yksimielisesti esittää vt 12 perusparantamista Lahden
eteläisen ohitien jatkeena kohti länttä. Lisäksi elinvoimavaliokunta näki tarpeellisena
tulevien tienpidon ja liikenteen suunnitelmien valmistelussa huomioida
tarpeen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Paimelan tien yhteyteen.
Elinvoimavaliokunta hyväksyi yksimielisesti täydennetyn päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Valmistelija
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§ 79
Ilmoitusasiat
Pöytäkirjat
ei saapuneita pöytäkirjoja
Kirjeet
ei saapuneita kirjeitä

Muuta
Hollola-Alma Media, asumisen markkinointi yhteistyön loppuraportti / Tero Lipsanen
Alma Media
Hollolan ilmastotyö – mitä konkreettista on tapahtunut ja mitä tapahtuu? / Annariina
Keto ja Ulla Lehtinen
Sorvasen ranta-alueen kaavoitus – maanomistajakyselyn tulokset / Henna Kurosawa
Ajankohtaiskatsaus konsessiosopimuksen sopimusneuvottelujen etenemisestä /
Riikka Johansson

Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§75, §76, §77, §78, §79
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).
Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

