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Kokoustiedot
Aika

18.01.2021 klo 13:00 - 16:01

Paikka

Sähköinen Teams-kokous

Saapuvilla olleet
Läsnä

Markkula Markku
Aaltonen Juri
Ahlfors Tiina
Anthoni Mari
Elo Simon
Gestrin Christina
Guzenina Maria
Jalonen Jaana
Juvonen Arja
Kauma Pia
Kauste Mika
Laiho Mia
Laukkanen Antero
Partanen Henna
Vuornos Henrik

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla
olleet

Mykkänen Kai

valtuuston puheenjohtaja

Sistonen Markku

valtuuston I
varapuheenjohtaja
valtuuston II
varapuheenjohtaja
valtuuston III
varapuheenjohtaja
kaupunginjohtaja
vs. perusturvajohtaja
sivistystoimen johtaja
teknisen toimen johtaja
hallinto- ja kehittämisjohtaja
lakiasiainjohtaja
rahoitusjohtaja
viestintäpäällikkö
palvelujen kehittämisjohtaja
kaupunginsihteeri
henkilöstöjohtaja
nuorisovaltuuston edustaja

Hopsu Inka
Karimäki Johanna
Mäkelä Jukka
Svahn Sanna
Rinta-aho Harri
Isotalo Olli
Syrjänen Markus
Kuismin Timo
Konttas Ari
Pajakoski Johanna
Sutinen Päivi
Immonen Mari
Sarekoski Kimmo
Jantunen Leevi

poistui klo 13.53, saapui
klo 14.26, poistui klo
14.51, saapui klo 15.32

saapui klo 14.35
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Pöytäkirja

Häkkinen Petri
Vainio Petri
Aia Katrin
Taskinen Tapio
Leino Essi
Rosenberg Heidi

turvallisuuspäällikkö
investointipäällikkö
ympäristösuunnittelija
liikuntapalvelupäällikkö
yleiskaavapäällikkö
hallintosihteeri, tekninen
sihteeri
Collin Laura
tekninen sihteeri
Lassinen Hanna
tekninen sihteeri
Kammonen Riitta-Liisa kaupunginsihteeri, sihteeri
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poistui klo 14.07
poistui klo 14.56
poistui klo 14.56
poistui klo 14.56
poistui klo 15.24
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Markku Markkula

Riitta-Liisa Kammonen

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Henna Partanen

Maria Guzenina

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 22.01.2021.
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§ 24

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallitus oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla
14.1.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 25

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Partanen ja Maria Guzenina.
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125/00.04.00/2021

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 26
§ 26

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Tanska Harri
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi saamansa informaation metron
kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen yleissuunnitelmasta.

Käsittely

Asia käsiteltiin pykälän 27 jälkeen.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) keväällä 2018 tekemien ja
kesällä 2020 päivittämien liikenne-ennusteiden mukaan
pääkaupunkiseudun maankäytön kehittyessä tulee metron
matkustajamäärä ylittämään sen kapasiteetin seuraavan vuosikymmenen
aikana. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSL, Länsimetro Oy
ja Espoon kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä metron kapasiteetin ja
luotettavuuden parantamiseksi, jonka Espoon kaupunginhallitus on
hyväksynyt 31.8.2020 § 277.
Yhteistyön pohjalta laaditussa joulukuussa valmistuneessa metron
kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen yleissuunnitelmassa kootaan
yhteen tärkeimmät toimenpiteet kapasiteetin kehittämiseksi niin, että
kasvavia matkustajamääriä voidaan palvella. Suunnitteluhetkellä
koronaviruspandemia on asettanut haasteita arvioida tulevaa
kapasiteettitarvetta aiheuttaen epävarmuutta kasvun vauhdista,
mahdollisista muutoksista kysynnässä etätyön lisäännyttyä (ainakin
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toistaiseksi) ja muista mahdollisista muutoksista matkustuskäytännöissä.
On epäselvää, mitkä näistä muutoksista ovat väliaikaisia ja mitkä näistä
saattavat vakiintua tulevaisuuden käytännöiksi. Niin valmistuneessa
yleissuunnitelmassa kuin myös jatkovalmisteluvaiheissa pyritään
huomioimaan matkustajamääriin liittyvät epävarmuustekijät.
Yleissuunnitelma tunnistaa ja kuvaa metron kapasiteetin ja luotettavuuden
nostamiseksi useita menetelmiä, joita voidaan toteuttaa erillisinä
projekteina. Näistä merkittävin on metron liikenteenohjausjärjestelmän
kehittäminen asteittain, niin että vuoroväliä voidaan lyhentää vastaamaan
matkustajamäärien kasvua. Yleissuunnitelmassa on alustava toteutuspolku
vuosille 2021–2035.
Kullekin erilliselle projektille tullaan laatimaan oma hankesuunnitelma, joka
täsmentää sen kustannusarvion ja aikataulun.
Liikenteenohjausjärjestelmän uusinnan hankesuunnitelma pyritään
laatimaan vuoden 2021 aikana, ja siinä otetaan huomioon HSL:n kevään
2021 aikana laatimat uudet matkustajaennusteet.
Aiemmat päätökset
Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 277
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo
Kaupunginhallitus
1
päättää, että Espoon kaupunki tekee Helsingin kaupungin kanssa liitteen
mukaisen yhteistyösopimuksen metron kapasiteetin ja luotettavuuden
lisäämistä koskevasta valmistelusta ja suunnittelusta
2
oikeuttaa Espoon kaupungin teknisen toimen johtajan tarvittaessa
tekemään vähäisiä muutoksia yhteistyösopimukseen sekä allekirjoittamaan
yhteistyösopimuksen ja nimeämään kaupungin edustajat sopimuksen
tarkoittamiin yhteistyöryhmiin.

Päätös

Päätöshistoria

Oheismateriaali

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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5181/10.02.02/2020

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 27
§ 27

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen
hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulu sekä toteuttamisohjelma
(Pöydälle 11.1.2021)
Valmistelijat / lisätiedot:
Leino Essi
Lonka Seija
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus
1
merkitsee tiedoksi esitykset Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan
ehdotusvaiheen hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulusta sekä
toteuttamisohjelmasta, jotka on valmisteltu kaupunginhallituksen 18.5.2020
päätöksen valmistelukehotuksen mukaisesti.
2
kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa
valmistelemaan hyväksymiskäsittelyn etenemisen esitetyn
kokonaisaikataulun mukaisesti. Kaupunginhallituksen tulee olla
mahdollista esittää Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa
hyväksyttäväksi valtuustolle toukokuussa 2021.
3
päättää, että valtuustolle tehtävän Espoon pohjois- ja keskiosien
yleiskaava -ehdotuksen valmistelua koskevia poliittisia neuvotteluja hoitaa
kaupunginhallituksen neuvottelutoimikunta täydennettynä jäsen Henrik
Vuornoksella. Virkamiehistä näihin neuvotteluihin osallistuvat Olli Isotalo ja
Essi Leino sekä tarvittaessa muut yleiskaavavalmistelijat.

Käsittely

Asia käsiteltiin pykälän 25 jälkeen.
Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
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Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Kaupunginhallitus hyväksyi nähtäville Espoon pohjois- ja keskiosien
yleiskaavaehdotuksen 18.5.2020. Lisäksi kaupunginhallitus päätti tehdä
valmistelukehotuksen ja toimintaohjeen, jotta Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavaehdotuksen (POKE) mukainen kehitys voidaan
varmistaa tarkoituksenmukaisella aikataululla. Kaupunginhallituksen
evästykset huomioon ottava toteuttamisohjelma viimeistellään vuoden
2020 loppuun mennessä.
Yleiskaavan jatkotoimenpiteiden toteuttamisohjelmassa kuvataan
asemakaavoituksen edellytykset ja edistämisen mahdollisuudet vuonna
2021. Strategista kaavaa jatkotyöstetään maankäyttötarkasteluilla, kuten
Kalajärvellä ja Viiskorvessa (KH 18.5.2020 päätöksen mukaisesti)
Käynnistyvät maankäyttötarkastelut tukevat alueiden
asemakaavoitusvalmiutta. Kaupunkisuunnittelukeskus on samanaikaisesti
valmistellut kaavoituksen työohjelmaa vuodelle 2021, joka on huomioitu
toteuttamisohjelmassa.

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 16
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus
1
merkitsee tiedoksi esitykset Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan
ehdotusvaiheen hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulusta sekä
toteuttamisohjelmasta, jotka on valmisteltu kaupunginhallituksen 18.5.2020
päätöksen valmistelukehotuksen mukaisesti.
2
kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa
valmistelemaan hyväksymiskäsittelyn etenemisen esitetyn
kokonaisaikataulun mukaisesti. Kaupunginhallituksen tulee olla
mahdollista esittää Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa
hyväksyttäväksi valtuustolle toukokuussa 2021.

Käsittely

Puheenjohtaja Partasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Päätöshistoria
Oheismateriaali
Poken kokonaisaikataulu KH 18.1.2021_tarkistettu
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Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 28
§ 28

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman 2021–2030 hyväksyminen (Pöydälle
11.1.2021)
Valmistelijat / lisätiedot:
Vainio Petri
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus hyväksyy Espoon kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman
2021–2030 ohjeellisena noudatettavaksi.

Käsittely

Puheenjohtaja teki seuraavan palautusehdotuksen:
Kaupunginhallitus päättää palauttaa Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman
valmisteltavaksi siten, että ohjelmaan tehdään valtuuston päättämän
määrärahatason perusteella välttämättömät priorisoinnit huomioiden
luontoarvot mahdollisimman hyvin. Samalla arvioidaan esille nousseet
yleisohjeita koskevat huolet luontoarvojen huomioon ottamisesta ja
latupohjan leveydestä pääreiteillä ja lyhyillä yhteysladuilla sekä valtuuston
talousarvion 2021 pöytäkirjamerkintä (“Kotiseudun ulkoilupolut
määrärahoista karsitaan ensisijaisesti keskuspuiston uusista reittipohjista
luontoarvojen kannalta merkittävissä kohteissa.”). Priorisoinnissa ja muissa
tarkistuksissa painotetaan saavutettavan reitistön toimivuutta ja otetaan
huomioon ainakin seuraavat mahdolliset tarkistukset: arvioidaan
Keskuspuisto Saarniraivion kohde, arvioidaan Hepokorven Datakeskuksen
ratkaisun avulla tulevan uuden yhteyden kanssa yhteystarve ja/tai
yhteysmuoto kohteessa Tollinmäki-Bemböle, kokonaan poistoa arvioidaan
luontoarvojen vuoksi Riilahden ja Glimsinjoen kohteita, ja mahdollisuuksien
mukaan aikaistetaan Lippajärven, Pitkäjärven ja Soukansalmen
rantapolkuja/reittejä suunnitellen ja toteuttaen ne tapauskohtaisesti
luontoarvoja vaalien. Jatkovalmistelussa kuullaan erityisesti
liikuntalautakuntaa ja ympäristölautakuntaa. Arviointien perusteella
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tarkistettava ohjelma tuodaan kaupunginhallituksen ohjeellisena
hyväksyttäväksi.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus päätti palauttaa Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman
valmisteltavaksi siten, että ohjelmaan tehdään valtuuston päättämän
määrärahatason perusteella välttämättömät priorisoinnit huomioiden
luontoarvot mahdollisimman hyvin. Samalla arvioidaan esille nousseet
yleisohjeita koskevat huolet luontoarvojen huomioon ottamisesta ja
latupohjan leveydestä pääreiteillä ja lyhyillä yhteysladuilla sekä valtuuston
talousarvion 2021 pöytäkirjamerkintä (“Kotiseudun ulkoilupolut
määrärahoista karsitaan ensisijaisesti keskuspuiston uusista reittipohjista
luontoarvojen kannalta merkittävissä kohteissa.”). Priorisoinnissa ja muissa
tarkistuksissa painotetaan saavutettavan reitistön toimivuutta ja otetaan
huomioon ainakin seuraavat mahdolliset tarkistukset: arvioidaan
Keskuspuisto Saarniraivion kohde, arvioidaan Hepokorven Datakeskuksen
ratkaisun avulla tulevan uuden yhteyden kanssa yhteystarve ja/tai
yhteysmuoto kohteessa Tollinmäki-Bemböle, kokonaan poistoa arvioidaan
luontoarvojen vuoksi Riilahden ja Glimsinjoen kohteita, ja mahdollisuuksien
mukaan aikaistetaan Lippajärven, Pitkäjärven ja Soukansalmen
rantapolkuja/reittejä suunnitellen ja toteuttaen ne tapauskohtaisesti
luontoarvoja vaalien. Jatkovalmistelussa kuullaan erityisesti
liikuntalautakuntaa ja ympäristölautakuntaa. Arviointien perusteella
tarkistettava ohjelma tuodaan kaupunginhallituksen ohjeellisena
hyväksyttäväksi.
Selostus

Espoon Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma 2021–2030
Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus on tehnyt viheralueohjelman
osaohjelmana Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman 2021-2030 eli
ulkoilureittien yleissuunnitelman päivityksen.
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan
22.4.2020 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että
valmistelun aikana kuullaan asukkaita asettamalla ohjelma uudelleen
nähtäville. Ohjelma on ollut julkisesti nähtävillä 24.6. – 15.8. 2020.
Nähtävillä olon aikana ohjelmaluonnoksesta saatiin 31 palautetta. Kooste
palautteista ja yksittäiset palautteet ovat asian liitteenä.
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Ulkoilureittien yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa
26.5.2008. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetään päivitetyt
ulkoilureittien yhteystarpeet, määritellään nykytilan analyysiin ja uusiin
yhteystarpeisiin perustuvat ulkoilureittien pääväylät ja esitetään
tavoitteellinen rakentamisjärjestys ja pitkän aikavälin rakentamisohjelma
uusille ulkoilureittiyhteyksille.
Ulkoilureitti on pääosin rakentamattomassa ympäristössä kulkeva reitti,
joka on yleensä kivituhkapintainen ja se voi olla talvella latuna,
kunnossapidetty, molempia tai ei kumpaakaan. Osa ulkoilureiteistä on
valaistu. Ulkoilureitit ovat käyttäjää ja käyttötuntia kohden laskettuna
Espoon edullisimpia rakennettuja liikuntapaikkoja ja niiden käyttö on
mahdollista tasapuolisesti kaikille väestöryhmille. Ulkoilureittiverkoston
suunnitelmallisella laajentamisella tavoitellaan niiden mahdollisimman
laajaa ja helppoa saavutettavuutta mahdollisimman monelle espoolaiselle
ilman autolla tapahtuvaa siirtymistä.
Kotiseudun ulkoilupolut ohjelmassa esitetty ohjeellinen rakentamisjärjestys
perustuu priorisointipisteytykseen, jossa priorisointitekijöinä käytettiin
rakennettavan osan sijoittumista osaksi muita reitistöjä, maanomistus- ja
kaavoitustilannetta, asukkaiden läheisyyttä sekä saavutettavuutta. Lisäksi
priorisointipisteisiin vaikutti keväällä 2019 toteutetussa avoimessa
asukaskyselyssä esitetyt toiveet sekä vuosien 2008-2018 aikana saadut
kuntalaispalautteet ja -aloitteet. Tavoitteellinen rakentamisjärjestys on
määritelty priorisointipisteiden perusteella siten, että yhdellä kerralla
pyritään rakentamaan yhden tai muutamaan alueen reittejä
kokonaisuutena.
Ulkoilureittien rakentamiseen on varattu talousarviossa 0,3 milj. euroa /
vuosi koko suunnitelmakaudelle 2020-30. Varausta on pienennetty
Valtuuston neuvottelutuloksessa kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen
nähden 0,2 milj. eurolla / vuosi. Ulkoilureittien rakentamisen toteutuneet
kustannukset vv. 2013-2019 ovat olleet noin 5,5 milj. euroa eli noin 0,8 milj.
euroa/vuosi.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 19
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus hyväksyy Espoon kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman
2021–2030 ohjeellisena noudatettavaksi.
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Käsittely
Puheenjohtaja Partasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta 09.12.2020 § 111
Päätösehdotus

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri
Tekninen lautakunta esittää Espoon kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman
2021–2030 kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ohjeellisena
noudatettavaksi.

Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöshistoria

Liitteet
1 Kotiseudun ulkoilupolut raportti 2020
Oheismateriaali
Sivistystoimen lausunto
Vanhusneuvoston lausunto
Vammaisneuvoston lausunto
Ympäristölautakunnan lausunto
Kooste nähtävilläolon palautteista
Nähtävilläolon palautteet
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§ 29

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
seuraaviin päätöksiin:
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 11.1.2021
Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 11.1.2021 (Yleiset asiat) § 2
Yleishallinnon menojen hyväksyjät 2021
Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.1.2021
§3
Liittyminen Hansel Oy:n Toisen asteen oppikirjat ja niihin liittyvät
oheismateriaalit 2021–2023 (2025) hankinnan kilpailutukseen
Perusturvajohtaja:
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
seuraaviin päätöksiin:
Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja 13.1.2021 (Henkilöstöasiat) § 4
Palvelupäällikkö, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 300102.
Virka sijoittuu sosiaali- ja terveystoimen esikuntaan, työavain ESPOO-021301-20
Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja 13.1.2021 (Henkilöstöasiat) § 5
Rekrytointilisän maksaminen Sosiaali- ja terveystoimessa
Teknisen toimen johtaja:
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
seuraaviin päätöksiin:
Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja 8.1.2021 (Talousasiat) § 1
Pysäköinninvalvonnan epävarmojen saatavien poisto kirjanpidosta

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 30

18/19
18.01.2021

§ 30

Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja
kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset.

Käsittely

Merkittiin, että koronavirusepidemian tilannekatsaus kuultiin kokouksen
alussa.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

1
Koronavirusepidemian tilannekatsaus
2
MAL 2023 Puiteohjelma (Olli Isotalo)

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

19/19

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

