
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 9/2018, 28.6.2018

147 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi.

148 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Harju ja Joel Salmela.

149 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että pykälässä 153 tulee käsiteltäväksi
kunnanjohtajan ilmoittama uusi asia.

150 §. Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu jäljennökset seuraavista pöytäkirjoista:
- tekninen ja ympäristölautakunta, 13.6
- lupajaosto, 19.6
- liike- ja riskienhallintajaosto, 20.6
Kunnanhallitus päätti, ettei se ota päätöksiä käsiteltäväkseen.

151 §. Teerijärven asemakaavan muutoshakemus, Tehtaantie
Kunnanhallitus päätti antaa tekniselle osastolle tehtäväksi käynnistää Teerijärven
keskustan asemakaavan muutoksen kortteleissa 32 ja 38, Tehtaantie. Ensimmäinen
kaavaluonnos, jossa on kaksi vaihtoehtoa, asetetaan nähtäville heinäkuun aikana ja kaava
otetaan seuraavan kerran käsittelyyn hallituksen kokouksessa 13.8.2018.
Fastighets av Terjärv Bilhall rahoittaa suunnittelukustannukset ja Fastighets Ab Terjärv
Bilhall sekä Mini-Maid Ab rahoittavat yhdessä mahdolliset tulevat tiemuutokset.
John-Erik Sandvik ilmoitti olevansa esteellinen, koska hän asuu suunnittelualueella ja
poistui huoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

152 §. KPO:n poikkeuslupahakemus polttoaineenjakelupisteen (kylmäaseman) rakentamisen
johdosta
Kunnanhallitus päätti
myöntää poikkeamisen KPO-Kiinteistöt Oy:lle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 mom.
nojalla polttoaineenjakelupisteen (kylmäaseman) rakentamiseksi asemakaavan AL-
alueelle, tilalla Krombitorg RNro 12:137, kiinteistötunnus 288-406-12-137,
että kylmäaseman kokonaisuudessaan tulee täyttää jakeluasemastandardin SFS 3352,
huomauttaa, että on suuri tarve saada myös polttoöljyä kylmäaseman yhteydessä,
että pysäköintipaikkojen määrä on hieman ylimitoitettu ja että tässä vaiheessa karsitaan
ainakin 12 paikkaa ja poistetaan tulotie Harabackantieltä. Jos mahdollista, voidaan tässä
vaiheessa jättää suurempikin viheralue. Istutuksia on myös perustettava Harabackantielle
päin sekä maavalli ja istutuksia viheralueen suuntaan,
että Kronoby Vatten och Avlopp Ab:n alueella ei tule rakentaa parkkipaikkoja, paikalla on
kaivoja ja venttiilejä, vaihtoehtoisesti poikkeamisluvan hakijan tulee rakentaa
kaivoja/venttiilejä teleskooppiputkilla,
että poikkeamislupa on voimassa yhden (1) vuoden ajan, jolloin kunnan
rakennustarkastajalle/ympäristölupaviranomaiselle on toimitettava Ympäristönsuojelulain
116 §:n mukainen toimenpidelupa sekä rekisteröinti-ilmoitus poikkeamispäätöksen
mukaisen kylmäaseman rakentamisesta,
että tämä päätös annetaan tiedoksi ja ilmoitetaan hakijalle, lupajaostolle ja ELY-
keskukselle 2.7.2018,
että päätöksen kuulutusaika on 29.6–30.7.2018 ja
että tästä päätöksestä veloitetaan 400 €.

153 §. Uusi asemakaavaluonnos; liikealue Lentokentäntien pohjoispuolella
Kunnanhallitus päätti asettaa kaavaluonnoksen ja OAS:n ensimmäisen kerran nähtäville 30
päivän ajaksi.

154 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

155 §. Muut asiat
Ei asioita.

_____________________________


