
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 12/2013, 19.8.2013 
 
 
 
198 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
199 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Bertel Riippa ja Bengt-Johan Skullbacka. 
 
200 § Esityslistan hyväksyminen 
 Bengt-Johan Skullbacka ilmoitti tekevänsä aloitteita § 211/muut asiat käsittelyn 

yhteydessä 
 Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
201 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
202 §  Talousarvioraportti 1.1 – 30.6.2013 
  Kunnanhallitus päätti merkitä kirjanpitoraportin tiedoksi. 
 
203 § Pakolaisten vastaanottaminen. Osallistuminen kotouttamisohjelman päivityksestä 

aiheutuviin kustannuksiin 
 Kunnanhallitus hyväksyy kotouttamisohjelman yhteisrahoituksen Pedersören 

seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan suosituksen mukaisesti. 
 
204 § Fastlighets Ab Heimsjölidenin anomus osakepääoman korotuksesta 
 Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 
 
205 § Pekka Saajorannan oikaisuvaatimus; kunnanhallitus § 169 ja § 197 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että Pekka Saajorannalla on oikeus 

tehdä oikaisuvaatimus. Kunnanhallitus ei ottanut kantaa siihen, hyväksytäänkö vai 
hylätäänkö oikaisuvaatimus 

 
206 § Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö; valitus kvalt. päätöksestä 13.6.2013, § 74 

Kunnanhallitus antaa lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle Pekka Saajorannan 
valituksesta, joka koskee kunnanvaltuuston talousarvioraamikäsittelyä vuodelle 
2014. 
Tapani Myllymäki ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen, joka toimitetaan kirjallisesti, 
pöytäkirjaan.  
 

207 § Anomus liiketontin ostamisesta, Greco 
 Kunnanhallitus päätti myydä tietyin ehdoin Alexandra Grecolle ja Siv Rudström-

Grecolle tontin nro 2 Kruunupyyn keskustan asemakaavan korttelissa 170, johon 
kuuluu noin 3 800 m2 kokoinen lohkomaton määräala tilasta Stationsfält RNr 3:61 
Hopsalan kylässä Kruunupyyn kunnassa. Hinta on 5 €/m2, tonttimaan hinnaksi tulee 
19 000 €. 

 
208 § Poikkeuslupa, Kruunupyyn seurakuntayhtymän anomus 
 Kunnanhallitus hyväksyi poikkeuslupa-anomuksen maankäyttö- ja rakennuslain 171 

§:n ja 172 §:n sekä Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 10 §:n 8 kohdan nojalla ja 
myöntää poikkeuksen Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n säännöksistä 
pysäköintipaikan rakentamiseksi viheralueelle (osa) Alavetelin keskustan 
asemakaavassa, johon kuuluu noin 1 200m2 suuruinen alue tilasta Mellanäng RNr 
13:2 Överbyn kylässä. 



 Kunnanhallitus hyväksyy poikkeuslupa-anomuksen, koska kyseessä on alueen 
käyttäminen (alueelle ei rakenneta rakennuksia). 

 Pysäköintialueen eteläpuolella olevia tontteja vastaan on jätettävä suojaava puusto. 
 
209 § Elisabeth Hagström ym:n aloite Kruunupyyn Sähkölaitoksen yhtiöittämisestä 
 Elisabeth Hagström ym. ovat jättäneet aloitteen 18.4.2013 erilaisten vaihtoehtojen 

selvittämisestä, kun Kruunupyyn Sähkölaitos yhtiöitetään. 
 Kunnanhallitus esittää vastauksenaan aloitteeseen kunnanvaltuustolle 
 - että eduskunta on 18.6.2013 hyväksynyt kuntalain muutosta koskevan hallituksen 

lakiesityksen  32/2013, lain on tarkoitus astua voimaan 1.9.2013 
 - että esityksen mukaan Kruunupyyn Sähkölaitos on kunnallinen liikelaitos, johon 

lakimuutos vaikuttaa ja tämä tarkoittaa, että yhtiöittäminen on toteutettava vuoden 
2014 loppuun mennessä  

 - että yhtiöittämistyö on alkanut Katternö-ryhmässä, johon Kruunupyyn Sähkölaitos 
kuuluu 

 - että tavoitteena on vuoden sisällä saada hyväksyntä siitä, miten yhtiöittäminen 
toteutetaan jotta se voidaan panna täytäntöön vuoden 2014 aikana. 

 
210 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksiantoasiat tiedoksi. 
 
211 § Bengt-Johan Skullbackan aloite metsäalueiden myynnistä  
 Kunnanhallitus päätti, että aloite lähetetään valmisteltavaksi.  
  
212 § Bengt-Johan Skullbackan aloite yritystapaamisista 
 Kunnanhallitus päätti, että aloite lähetetään valmisteltavaksi.  

___________________ 


