
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 6/2012, 2.4.2012 
 
100 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
101 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisabeth Hagström ja Tapani Myllymäki. 
 
102 § Esityslistan hyväksyminen 

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan lisäyksellä, että pykälässä 112 Elisabeth 
Hagström jättää aloitteen. 

 
103 § Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö selvityksestä Elinvoimainen kunta- ja 

palvelurakenne 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,  
 - että vastaukset Valtiovarainministeriön kysymyksiin hyväksytään pöytäkirjan 

 liitteen mukaisesti. 
 
104 §  Asemakaavan muutos ja laajennus, Lyttsmäki, Teerijärvi 

 Kunnanhallitus päätti, että Etelä Lyttsmäen asemakaavan muutos ja laajennus tulee 
voimaan muilta kuin siltä alueelta, johon valituksen katsotaan kohdistuvan, eli 
korttelin 53 osalta. Valitus koskee korttelin tonttijakoa, joten koko kortteli 53 jää 
ilman voimaantuloa.  

 
105§ Rantaosayleiskaavan muutoksen hyväksyminen: Alavetelin järvialueet, Emmes 

Storträsket ja Laiskaniemi 
 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, 

- että kaavamuutos hyväksytään kaavakartan ja kuvauksen mukaisesti. 
 

106 § Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Olav Fagernäsin tekemästä valituksesta, 
Teerijärven Lyttsmäen asemakaava 

 Kunnanhallitus vaatii Olav Fagernäsin valituksen hylkäämistä ja kunnanvaltuuston 
lainvoiman saamista seuraavin perusteluin: 

 -nykyinen rajanveto maastossa noudattaa vuoden 1969 uusjakoa. Uusi asemakaava 
laaditaan, jotta alueen tulevaa kehitystä voitaisiin ohjata ja silloin asuntotontit 
kyseisellä alueella ovat haluttuja. 

 - tonttijako ei ole liian kapea, koska Fagernäsin tontti, jonne hän on rakentanut 
vapaa-ajan asunnon (tontti 4 korttelissa 53) on 40 m. leveä. 

 - tonttirajan väärällä puolella oleva sähkötolppa saa jäädä paikalleen kunnes 
sähköjohto siirretään tai kaivetaan maahan. 

 - muutoin viitataan valtuuston 16.2.2012 § 4 tehdyn päätöksen tekstiin, joka koskee 
Fagernäsin huomautusta. 

 
107 §  Tonttihintojen vahvistaminen, Fiskarholmen ja Etelä Lyttsmäki 
 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
 - että Etelä Lyttsmäen uuden asuntoalueen tonttihinnaksi vahvistetaan 3,50 €/m2 

tonteille 2, 3, 4 korttelissa 51 sekä tonteille 3, 4, 5 korttelissa 52 ja että 
Fiskarholmenin uuden asuntoalueen tonttihinnaksi vahvistetaan 4 €/m2 

 
108 § Kysely kunnan suuntautumisesta, oikaisupyyntö 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen todeta, että oikaisuvaatimus ottaa kantaa 

ainoastaan siihen, onko hallituksen päätös yhtäpitävä kunnanvaltuuston talousarvio- 
ja strategiapäätösten kanssa ja onko valtuusto oikeutettu tekemään päätöksiä 



kansanäänestyksestä, ja että kysymystä ei voida ratkaista oikaisuvaatimuksella 
vaan valtuuston päätöksellä, joten oikaisuvaatimus hylätään. 

 
109 § Bernt Storbacka ym. aloite toimenpiteistä kunnan suuntautumista koskevan kyselyn 

täytäntöönpanoa vastaan 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen panna kysymyksen pöydälle. 
 
110 § Vastavakuuden palauttaminen Kruunupyyn Energiaosuuskunnalle. 
 Kunnanhallitus hyväksyi, että panttikirja nro 6653 á 40 000 € palautetaan 

Kruunupyyn Energiaosuuskunnalle. 
 
111 § Tiedoksiantoasiat  
 Asiat merkittiin tiedoksi. 
 
112 § Elisabeth Hagströmin aloite rakentamisesta kunnan takauksella  
 Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 
 
 

___________________ 
 


