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KIM RÖNNBERGIN KANTELU - SELVITYS OIKEUSKANSLERINVIRASTOLLE

 

KHALL
Saukkolassa asuva Kim Rönnberg on tehnyt kantelun oikeuskanslerille kunnan
toiminnasta. Kantelu koskee Saukkolan jätevedenpuhdistamoa, PARAS-lain 5 §:n
mukaisen yhteistoiminta-alueen muodostamista ja kunnanjohtajan toimintaa 
talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa. Kantelu koskee valtuuston, 
kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja teknisen lautakunnan toimintaa. 

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen pyytää kunnanhallitukselta selvitystä
kantelun johdosta. Lisäksi hän määrää, että kunnanjohtajaa on kantelun johdosta
kuultava. Selvitys on annettava kolmen kuukauden kuluessa.

Kunnanjohtajaa on kuultu kirjallisesti. Hän on antanut kirjallisen selvityksen
kantelun johdosta. 

Esityslistan liitteet: Apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntö 1214/1/7

21.11.2007 sekä kunnanjohtajan kirjallinen selvitus kantelun johdosta

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää seuraavaa:

 

1. Kunnanjohtajan selvitys merkitään tietoon saatetuksi ja lähete- tään edelleen
oikeuskanslerinvirastolle;

2. Lausutaan oikeuskanslerinvirastolle selvityksenä kantelun johdos- ta seuraavaa:

 

Jätevedenpuhdistamosta

Nummi-Pusulan Saukkolan taajamaan rakennettiin jätevedenpuhdistamo vuosina
1987-1988. Jätevedenpuhdistamolla käsitellään kaikki kunnan viemäriverkoston
kautta tulevat jätevedet, n. 150.000 m3 vuodessa. Kyseessä on kunnan ainoa
jätevedenpuhdistamo. 
Jätevedenpuhdistamon lähelle kaavoitettiin omakotitontteja, ja 
ensimmäiset omakotitalot tälle viereiselle alueelle valmistuivat 1989-1990. Talo,
jossa kantelija Kim Rönnberg asuu, valmistui v.1990. Kim Rönnberg ei kuitenkaan
ole talon ensimmäinen asukas, sillä hän on ostanut talon vasta 26.11.1998.
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Ostaessa talon Rönnberg on ollut tietoinen siitä, että talo sijaitsee lähellä, mutta 
ei lähinnä jätevedenpuhdistamoa.

Jätevedenpuhdistamolla on koko ajan ollut vesioikeudelta toimintalupa. Uusin lupa
on myönnetty 5.10.2006. Uusi lupa on voimassa vuoteen 2012, mutta tästä
luvasta on valitettu. Valittaja on kantelija Kim Rönnberg, minkä lisäksi valituksessa
on viisi muuta nimeä. Puhdistamon toiminta täyttää myös uuden luvan ehdot.

Yleensä kunnallisella jätevedenpuhdistamolla käsitellään viemäriverkoston kautta
tulevan jäteveden lisäksi haja-asutusalueilta kerättyjä sakokaivolietteitä ja
umpikaivojärjestelmien jätevesiä. Saukkolan puhdistamolla on käsitelty
umpikaivojätevettä vuodesta 1997 alkaen. Tämä jätevesi tuodaan puhdistamolle
loka-autoilla ja kuormia tulee keskimäärin 3 kuormaa viikossa. Sakokaivolietteitä
Saukkolan puhdistamolla ei käsitellä. Sen sijaan puhdistamolla käsitellään
prosessissa syntyvää puhdistamolietettä, jota kuivataan eri menetelmin ja kuivattu
liete ajetaan pois. Kuivattua lietettä kuljetaan puhdistamolta pois kuorma-autolla n.
3 kertaa kuukaudessa. Edellä kuvattu kuorma-autoliikenne kulkee puhdistamolle
Saukkolan asunto-alueen läpi kunnallisia kaavateitä pitkin. Kunnanhallitus on
tietoinen siitä, että osa alueen asukkaista ei pidä tästä liikenteestä. Kantelija Kim
Rönnberg on useita kertoja valittanut tästä liikenteestä.

Kunnan teknisellä osastolla on selvitetty, miten myös sakokaivolietteen
vastaanotto voitaisiin järjestää Saukkolan jätevedenpuhdistamolla. Tämä olisi
perusteltua, sillä nyt tämä jätevesi kuljetetaan kauas Vihdin Nummelan
jätevedenpuhdistamolle tai Espoon vastaanottopisteeseen. Tästä aiheutuu
kuntalaisille merkittäviä lisäkustannuksia. Sakokaivolietteen vastaanottoa varten
valmisteltiin suunnitelmat jo 1996, mutta hanketta ei toteutettu. Syynä oli
asukkaiden vastustus.

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa uudelleen 14.6.2005. Tuolloin tekninen
lautakunta päätti, että selvitetään uudelleen, miten sakokaivolietteen vastaanotto
voitaisiin aloittaa Saukkolan puhdistamolla. Sitä varten tarvittaisiin jonkin verran
suunnittelua, koska puhdistamolle pitää tehdä joitakin laitehankintoja ja
-muutoksia. Tätä hanketta varten valtuusto oli jo hyväksynyt tarvittavat määrärahat
budjettiin. Vesioikeuden lupa sallii sakokaivolietteen vastaanoton ja käsittelyn
puhdistamolla. Mutta tätäkään hanketta ei toteutettu. Syynä oli kantelija Kim
Rönnbergin ja joidenkin muiden asukkaiden vastustus. 
Sakokaivolietteet kuljetetaan edelleen muihin kuntiin käsiteltäväksi ja
Nummi-Pusulan haja-asutusalueiden asukkaat maksavat tästä kalliin hinnan.

Kantelija Kim Rönnberg on kritisoinut kunnan tiedottamista asian johdosta.
Tiedottaminen on kuitenkin hoidettu tavanomaisella tavalla. Teknisen lautakunnan
pöytäkirja on ollut nähtävillä päätöstä seuraavana maanantaina. Lisäksi teknisen
lautakunnan pöytäkirjat lähetetään lehdistölle ja paikallislehdet kirjoittavat
lautakunnan käsittelemistä asioista varsin paljon. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat
ovat luettavissa myös netissä. Kunnan internetsivuilla on myös jonkin verran muita
tietoja teknisen toimen asioista. Talousvaikeuksissa oleva Nummi-Pusulan kunta 
ei pysty laajempaan tiedottamiseen, koska 
sitä varten ei ole erikseen henkilökuntaa. Joskus kuitenkin järjestetään tai
osallistutaan erityisiin yleisötilaisuuksiin tai kyläkokouksiin. Esimerkiksi
Saukkolassa järjestettiin kesällä 2006 "kyläkokous", jonka aiheena oli
jätevedenpuhdistamo. Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja osallistuivat tähän
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tilaisuuteen. 

 

"PARAS"-lain 5 § mukaisesta yhteistoiminta-alueesta

PARAS-laissa määrätty valmisteluaikataulu on ollut erittäin tiukka ja pienemmät
kunnat, kuten Nummi-Pusula, ovat vain vaivoin saaneet valmiiksi määrärajassa
kaikki vaaditut suunnitelmat. Vaativin osuus valmistelussa on koskenut 
kuntafuusioita, tai vaihtoehtoisesti lain 
5 §:n mukaisten yhteistoiminta-alueiden muodostamista. Nummi-
Pusulassa asiasta päättäminen on ollut vaikeaa, ja mielipiteet ovat käyneet ristiin.
Kuitenkin, erinäisten äänestäen tehtyjen päätösten myötä on päädytty siihen, että
Nummi-Pusula, Vihti ja Karkkila muodostavat yhdessä 5 § mukaisen
yhteistoiminta-alueen ja sitä varten muodostetaan kokonaan uusi kuntayhtymä.
Tälle kuntayhtymä Karviaiselle siirretään kuntien perusterveydenhuolto ja
sosiaalitoimi 1.1.2009. Valmistelu on ollut raskasta ja aikaanvievää sekä
kunnallispoliitikoille että johtaville virkamiehille.

Pienellä, taloudellisissa vaikeuksissa olevalla kunnalla, kuten Nummi-Pusulalla , ei
ole henkilöstöresursseja laaja-alaista tiedottamista varten. Ei ole juurikaan
mahdollista järjestää kuulemisia, kansalaistilaisuuksia tai kansanäänestyksiä.
Kuluvana vuonna on järjestetty yksi kuulemistilaisuus koskien kunnan
vuokra-asuntokannan uudelleen järjestelyä. Lisäksi on järjestetty useita
tilaisuuksia, jotka koskevat kaavojen esittelyä asukkaille. Kunnassa on myös
käsitelty kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämisestä kunnan liittämisestä
Lohjaan. Valtuusto päätti, että kansanäänestystä ei järjestetä.

 

Kaikki PARAS-lakiin liittyvä päätöksenteko on kuitenkin ollut hyvin avointa ja jotkut
kuntalaiset ovatkin olleet asiasta kiinnostuneita. Kuntalaiset ovat voineet seurata 
asioitten valmistelua ja päätöksentekoa paikallislehdistä, paikallisradiosta ja
kunnan internetsivuilta. Kunnanhallituksen ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat
ovat internetissä näkyvillä kunnan kotisivuilla. Kaikkien lautakuntien pöytäkirjat
ovat samoin netissä. Päätöksistä myös kuulutetaan normaalilla tavalla. Ajoittain
kunnanhallitus on myös julkaissut tiedotteita ajankohtaisista asioista kunnan
kotisivuilla. Esimerkiksi 16.4.2007 julkaistiin tiedote, jossa kerrottiin että
Nummi-Pusula ei ole liittymässä yhteen minkään muun kunnan kanssa, vaan
jatkaa itsenäisenä kuntana. Samoin 19.4.2007 julkaistiin tiedote, jossa kerrottiin
Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan yhteistyön aloittamisesta. Kun näiden kuntien
yhteistyökuviot oli saatu pidemmälle valmistelluksi, pystyttiin internetiin avaamaan
erityinen valmistelusivusto, josta kuntalaiset voivat lähes reaaliaikaisesti seurata,
miten kuntien yhteistä yhteistoiminta-aluetta ja uutta kuntayhtymä Karviaista
valmistellaan. 

Nummi-Pusulan kunnan kotisivuilla on myös palautelinkki, jonka kautta kuntalaiset
voivat antaa suoraa palautetta kunnalle. 

Kunnanhallitus katsoo, että Nummi-Pusulan kunnassa on parhaansa mukaan
yritetty toteuttaa kuntalain 29 §:n edellyttämää tiedottamisvelvoitetta. Kunnassa on
myös mahdollisuuksien mukaan yritetty järjestää kuntalain 27 §:n mukaisia
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kuntalaisille. Parempaan ei pieni kunta
nykyisillä voimavaroillaan pysty.
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Kunnanjohtajan toiminnasta talouden tasapainotusohjelman 
toteuttamisessa

Nummi-Pusulan kunnan talous on pitkään ollut alijäämäinen. Kunnanhallitus on
valmistellut ja valtuusto on hyväksynyt kuntalain vaatiman talouden
tasapainotusohjelman. Valtuusto on velvoittanut virkamiehet ja myös
kunnanhallituksen noudattamaan hyväksymäänsä ohjelmaa. Tasapainotusohjelma
sisältää myös tarkan luettelon kunnan omistamista kiinteistöistä, jotka on myytävä
pois. Kunnanjohtaja on aloittanut valmistelut, jotka liittyvät kiinteistöjen myyntiin.
Kunnanhallitus on ollut tietoinen asiasta. Kunnanjohtaja on tehnyt kaksi
kiinteistöjen myyntiin liittyvää valmistelevaa päätöstä. Nämä päätökset on kirjattu
kunnanjohtajan päätöspöytäkirjaan, jotka kunnanhallitus on käsitellyt.
Kunnanhallitus ei ole käyttänyt otto-oikeutta näihin päätöksiin.

Kunnanjohtajan toisesta päätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen sekä tehty
yksi oikaisuvaatimus. Kunnanhallitus on hylännyt oikaisuvaatimuksen. Käsittely
markkinaoikeudessa on kesken. 

Kunnan talouden tasapainotusohjelmasta on myös valitettu hallinto-oikeuteen.
Kunnanhallitus ja virkamiehistö kuitenkin jatkavat 
talouden tasapainotusohjelman toteuttamista valituksista huolimatta. On 
huomattava, on merkittävä osa talouden tasapainotusohjelmasta on erilaisia
linjauksia, joiden toteuttamista kunnanhallitus valvoo. 
Kuhunkin linjaukseen sitten liittyy varsinaisia päätöksiä, jotka tehdään erikseen ao.
toimielimessä. Esimerkiksi kiinteistöjen myynnistä päättää kunnanhallitus, ei
kunnanjohtaja. 

Kunnanhallitus ei puutu siihen, mitä kunnanjohtaja on lausunut asiaan liittyen
jossakin lehdessä. Kunnanjohtaja vastaa itse sanomisistaan. 

(ES) 

Päätös:
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