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26 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokouskutsun valtuuston kokoukseen antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja.  Kutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja 
ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kutsussa on mainittava 
jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsu kirjoitetaan ruotsin ja 
suomen kielellä ja on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin 
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajas-
sa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivustolla. Kutsu voidaan myös lähettää sähköi-
sesti. 
 
Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 26. syyskuuta 2018 päivätyllä kutsulla.  Kutsu 
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille hallintosäännön mukaisesti. 
Kokouskutsu on varsinaisten valtuutettujen ja varavaltuutettujen saatavilla sähköisesti. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston 
päätösvaltaiseksi. 
_______________ 
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27 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalolla tiistaina 2. lokakuuta 2018 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Malin Åminnen ja John-Erik Sandvi-
kin. He tarkastavat yhdessä pöytäkirjan Kunnantalolla tiistaina 2. lokakuuta 2018 klo 
15.00. 
_______________ 
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Dnr: KST 115/2018 
 
 
28 §. TALOUSARVIO 2018   Talousarviomuutos, veistosalin uudisrakennus 

Kh 27.8.2018 § 170: 
Talous- ja henkilöstöpäällikkö: 

Vuoden 2018 investointitalousarvioon on varattu 630 000 euroa Ådalenin koulun kylmähuo-
neen ja veistosalin peruskorjausta varten. Kunnanhallitus käsitteli 28.5.2018 § 111 korjaus-
töiden urakoitsijoiden valintaa mutta päätti palauttaa asian, koska annetut tarjoukset olivat 
niin kalliita ja haluttiin selvittää mahdollisuuksia rakentaa uutta. Maanantaina 4.6.2018 § 23 
kunnanvaltuusto hyväksyi 370 000 euron lisätalousarvion veistosalin peruskorjausta varten. 
Hallitus käsitteli asiaa uudelleen 18.6.2018 § 136 ja päätti yksimielisesti lähteä veistosalin 
uudisrakentamisen kannalle, kun uudisrakentamisen kustannusarvio on vain 266 000 € kal-
liimpi kuin peruskorjauksen kustannusarvio. Uudisrakentamisen kustannusarvio on yht. 
1 266 000 €. Hallitus päätti myös, että tarvittaessa tehdään talousarviomuutos, koska suunni-
teltu peruskorjaus muuttuu uudisrakentamiseksi. Kunnan oltua yhteydessä tilintarkastajaan 
todetaan, että hallituksen tulee hakea talousarviomuutosta valtuustolta. 
 
 
KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle  
 
että investointitalousarvioon tehdään muutos siten, että Ådalenin koulun veistosalin 

peruskorjaus muuttuu uudisrakentamiseksi ja että tarkoitusta varten varataan 
määräraha ensi vuoden talousarvioon.  

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.  
_______________ 
 
Valt. 1.10.2018 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.  
_______________ 
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Dnr: KST 104/2018 
 
 
29 §.     SUUNNITELMAT       Asemakaavan muutoksen hyväksyminen Kruunupyyn teolli-

suusalueella; Kaukokiito Oy ja Ab Ferromek 

Kh 18.6.2018 § 134 
Kaavoittaja: 

Kaukokiito ja Ab Ferromek anovat, että kunta käynnistää asemakaavan muutoksen Kruunupyyn kes-
kustan asemakaavassa siten, että heidän tonttialueita laajennettaisiin hieman: Kaukokiito suunnittelee 
viereisen tonttialueen ostamista ja tarvitsee myös osan kunnan viheralueesta. Ab Ferromek toivoo 
myös isompaa tonttialuetta Lentokentäntielle päin kunnan omistamalla alueella. 
Kaukokiito ja Ab Ferromek ovat valmiita vastaamaan suunnittelukustannuksista.  
 
KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
Kunnanhallitus antaa tekniselle osastolle tehtäväksi käynnistää asemakaavan muutoksen Kruunupyyn 
keskustan asemakaavan kortteleissa 103, 194 ja 195. Ensimmäinen kaavaluonnos asetetaan nähtävil-
le kesäkuun aikana ja kaava tulee seuraavan kerran hallituksen käsittelyyn 13.8.2018. 
 
Suunnittelukustannuksista vastaavat Kaukokiito ja Ab Ferromek.  
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan.  
_______________ 
 
Kh 13.8.2018 § 160: 
 
Kaavoittaja: 
Ensimmäinen kaavaluonnos sekä OSA (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ovat olleet nähtävillä 
20.6 - 20.7.2018. Muistutuksia ei ole tullut. Kaavaehdotus käy ilmi Liitteestä 1/29 § / 1.10.2018. 
 
ELY-keskusta, Pohjanmaan liittoa ja Pohjanmaan museota on tiedotettu kaavamuutoksesta ja heillä 
on aikaa 13.8 saakka esittää näkemyksensä suunnitelmasta. Näkemyksiä ei ole tullut. 
 
KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
Kunnanhallitus tutustuu kaavaluonnokseen ja antaa näkemyksensä jatkosuunnittelua varten. Kaavaa 
tarkistetaan tarvittaessa ja lopullinen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän aikana.  
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus tutustui kaavaluonnokseen ja toteaa, ettei ole näkemyksiä jatkosuunnittelua varten. 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa lopullisen kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän aikana.  
_______________ 
 
Kh 17.9.2018 § 183: 
 
Kaavoittaja  

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 15.8–14.9.2018 välisenä aikana. Muistutuksia ei tätä kirjoi-
tettaessa ole tullut yleisöltä. Viranomaisilta Pohjanmaan liitto toivoi, että kt. 103 
(KM=vähittäiskauppa) tulisi käsitellä Lentokentäntien pohjoisen puolen kanssa samassa 
suunnitelmassa. Tämä jotta voidaan paremmin mitoittaa suunniteltujen, tilaa vaativien vähit-
täiskauppayksiköiden koot. Liiton mukaan maksimirakennusoikeus kaupalle on kyseisellä 
risteysalueella 6 000 m2 ja silloin pitää määritellä, miten rakennusoikeudet sijoitetaan Lento-
kentäntien pohjoiselle ja eteläiselle puolelle.  
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KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että  se hyväksyy asemakaavamuutoksen Kruunupyyn teollisuusalueen kortteleissa 

194 ja 194 siihen kuuluvine katu- ja viheralueineen, jotka käyvät ilmi Liitteestä 
1/29 § / 1.10.2018. 

 
 Kortteli 103 jää vahvistamatta ja kyseinen kortteli käsitellään Lentokentäntien 

pohjoispuolella sijaitsevan uuden kaava-alueen, korttelin 199, suunnittelun yh-
teydessä. 

 
Suunnittelukustannuksista vastaavat Kaukokiito ja Ab Ferromek.  

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 
_______________ 

 
Valt 1.10.2018 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 
_______________ 
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Dnr: KST 32/2018 
 
 
30 §.  SUUNNITELMAT  Anomus rakennusoikeuden siirrosta Heimsjön -järvellä Teerijärvellä 

Kh 5.3.2018 § 38: 

Kaavoittaja: 
X.X anoo rantarakennusoikeuden (RA) siirtoa, rakennusoikeus sijaitsee kiinteistöllä Byvik RNro 160:0.  
Hakija suunnittelee vanhan asuinrakennuksen myyntiä mutta haluaa siirtää nykyistä lomarakennusoi-
keutta n. 100 m. länteen Heimsjön -järven eteläisessä osassa. 
Teerijärven järvien rantayleiskaava hyväksyttiin 17.6.2010. Rantarakennusoikeuden siirto vaatii muu-
tosta rantayleiskaavaan. 
Luontoinventoinnissa ei ole erityistä mainintaa paikasta, jonne hakija haluaisi siirtää rakennusoikeu-
den. Kaavoittaja ja rakennustarkastaja ovat tarkistaneet paikan ja toteavat, että alue soveltuu raken-
nuspaikaksi. Ehdotetulla paikalla on jo hakijan omistama vanha rantasauna.  
 

VT. KJ:N ESITYS: 

 
Kunnanhallitus antaa tekniselle toimistolle tehtäväksi käynnistää pienemmän muutoksen Teerijärven 
järvien rantayleiskaavassa, tavoitteena on rakennusoikeuden siirtäminen kiinteistöllä Byvik RNr 160:0, 
Heimsjön -järven eteläosassa. 
Hakija vastaa kaikista suunnittelu- ja kuulutuskustannuksista. 
 

PÄÄTÖS 
 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan.  
________ 
Helena Broända ilmoitti olevansa esteellinen (rajanaapuri) ja poistui paikaltaan pykälän käsittelyn 
ajaksi.  
 

 
Kh 18.6.2018 § 133: 
 
Kunnanhallitus päätti 5.3.2018 § 38 käynnistää Teerijärven järvien rantayleiskaavamuutok-
sen laadinnan siten, että siirretään rantarakennusoikeus (RA) saman kiinteistön sisällä Byvik  
RNr 160:0 Heimsjön -järven eteläosassa. Kaavamuutoksella ei mitoiteta uusia rakennusoi-
keuksia. Rakennusoikeus sijaitsee Teerijärven järvien rantayleiskaava-alueella, joka on hy-
väksytty valtuustossa 17.6.2010.  
 
Rakennusoikeus on siirretty n. 100 m. länteen. Luontoinventoinnissa ei ole todettu erityisiä 
arvoja uudella tonttipaikalla. Ehdotetulla paikalla on jo hakijan omistuksessa oleva vanha 
rantasauna.  
 
Suunnitelma on ollut kahdesti yleisesti nähtävillä ja muistutuksia ei ole tullut. Viranomaisilla 
on ollut mahdollisuus ilmaista kantansa kaavasta.  
 
Kaavakartta on liitteenä, Liite 1/30 § / 1.10.2018. 
 
Muutoksenhakija vastaa hallituksen päätöksen mukaisesti suunnittelu- ja kuulutuskustannuk-
sista.   
 
 



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
VALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
1.10.2018 

 
 
Sivu 
4/53 

 
 

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

 
 
3.10.2018 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle 
että         kunta hyväksyy kaavamuutoksen kaavakartan mukaisesti, Liite 1/133 § 

18.6.2018. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan.  
_______________ 
 
Helena Broända ilmoitti olevansa esteellinen, koska hän on rajanaapuri ja poistui tämän py-
kälän käsittelyn ajaksi.  
_______________ 
 
Valt. 1.10.2018 
  
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.  
_______________ 
 
Helena Broända ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan valtuustosalissa tämän 
pykälän käsittelyn ajaksi.  
 
 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
VALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
1.10.2018 

 
 
Sivu 
4/54 

 
 

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

 
 
3.10.2018 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 49/2016 
 
 
31 §. SUUNNITELMAT  Seljesalueen asemakaavan hyväksyminen 
 
Kh 20.11.2017 § 125 
Kaavoittaja: 

Seljesalueen asemakaavan suunnittelutyö on ollut käynnissä jo pitemmän aikaa. Asemakaavaan on 
piirretty 24 kpl R-1 tonttia (vapaa-ajan tontteja) ja yksi RM-1 tontti (turistipalvelutontti="ravintola"). Muut 
alueet on suunniteltu olevan VL (viheralue), VV (uimaranta) ja ET (viemärinpuhdistus). Vapaa-ajan 
tonteista 15 kpl on piirretty kunnan alueelle ja 9 kpl vapaa-ajan tonteista + RM-tontti on piirretty Tele-
fooni Oy:n alueelle. Yksi tontti on piirretty Nedervetil jakt- och fiskelagetin tontille. 
Tietoimenpanon kautta läpikulkutie on siirretty uudelle tielle, jonka kunta ja Telefooni rakensi vuonna 
2015. 
Ensimmäinen kaavaluonnos on ollut nähtävillä 27.1–12.2.2016 ja viranomaisilta on pyydetty lausunto-
ja. Myös rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta ovat antaneet lausuntonsa. Kaksi (2) huomautus-
ta tuli maanomistajilta. 
Viranomaisten lausunnot sekä kaavoittajan kommentit tulleista huomautuksista esitellään. Kunnan 
kaavoittaja sekä kaavoittajat konsulttitoimisto Rambollista ovat tehneet omat kommenttinsa ottaen 
huomioon saapuneet huomautukset. 
 
VS. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: 
Hallitus tutustuu kaavaluonnokseen ja antaa mielipiteensä jatkettavaan suunnitteluun. 
Hallitus hyväksyy muutosehdotukset. 
Suunnitelma tarkistetaan ja lopullinen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Viranomai-
sille annetaan mahdollisuus jättää lausuntoja tarkistettuun kaavaehdotukseen. 
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus tutustui ja keskusteli asiasta sekä hyväksyi yksimielisesti muutosehdotukset. Suunni-
telma tarkistetaan ja lopullinen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Viranomaisille 
annetaan mahdollisuus jättää lausuntoja tarkistettuun kaavaehdotukseen. 

_____________ 
 
Kst 17.9.2018 
Kaavoittaja: 

Seljesalueella on 3 maanomistajaa, Kruunupyyn kunta 7 ha, Telefooni Invest Ab 3 ha ja Ne-
dervetil jakt och fiskelag 0,2 ha. Lomakylän toimintaan Telefooni Investin alueella on olemas-
sa vuokrasopimus, joka päättyy vuonna 2021. Telefooni Invest ei ole kiinnostunut sopimuk-
sen jatkamisesta. Kruunupyyn kunta ja Telefooni Invest on tehnyt suunnittelusopimuksen 
tälle suunnittelulle. 
 
Seljesalueen asemakaavaehdotus, Liite 1/31 § / 1.10.2018, oli nähtävillä toista kertaa ajalla 
19.3–18.4.2018. Yleisölle järjestetty ja runsaasti osallistujia kerännyt infotilaisuus pidettiin 
Seljeksen lomakylässä 4. huhtikuuta 2018. 
 
Nähtävillä olon aikana jätettiin seuraavat huomautukset: 
 
A.A. Liite 2/31 § / 1.10.2018. Haluaa säilyttää Seljeksen ainoana kunnolla toimivana lomaky-
länä Pohjanmaalla. 
 
Nedervetil Jaktklubb och Nedervetil Fiskargille. Liite 3/31 § / 1.10.2018. Tieoikeus met-
sästysmajalle on muutettava alkuperäiselle paikalle. Olemassa olevat tiet Seljeksestä Köyri-
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siin ja Honkobackaan jätetään ja varustetaan mahdollisesti puomilla. Näitä teitä voi tuolloin 
myös käyttää pelastusteinä. Seljeksen harjannetta pitkin kulkeva tie on liian kapea ja ahdas 
vastaantulevalle liikenteelle. Suunniteltu pysäköintialue (LP) ravintolan takana ei tule käytän-
nössä toimimaan. Uimarannalla tulisi olla oma pysäköinti mahdollisimman lähellä rantaa. 
 
B.B. Liite 4/31 § / 1.10.2018 Tämän suunnitelman mukaisesti alue muuttuu kokonaan yksi-
tyiseksi mökkialueeksi. Jos tämä suunnitelma toteutuu on mahdotonta pyörittää lomakylää, ja 
ravintolaa uhkaa purku. Ei ole myöskään huomioitu liito-oravia, joita löytyy alueelta. Turismi 
etenee vauhdilla Suomessa ja Seljesalue tarjoaa hienot mahdollisuudet erityisesti luontotu-
rismille kehittyä, mutta tällöin kunnan on panostettava infrastruktuuriin sekä vaellusreitteihin. 
Seljes on lähialueen tarjonnasta luonnonkaunein, mutta kunta ei ole panostanut alueen 
markkinointiin eikä ole yrittänyt parantaa alueen yrittäjän toimintamahdollisuuksia eikä ole 
myöskään yrittänyt houkutella muita yrittäjiä alueelle. 
 
C.C. Liite 5/31 § / 1.10.2018 RM-1 tulisi tehdä suuremmaksi, jotta turismille/ravintolayrittäjälle 
annettaisiin paremmat mahdollisuudet toimia alueella. Tontti 1 (jossa nykyinen huoltoraken-
nus sijaitsee) tulisi saada myös RM-1 tunnusluvun. Samoin kortteli 17:n tontti (metsästysma-
ja) sekä myös osa tontista 2 (jossa rantasauna sijaitsee) tulisi kuulua RM-alueeseen. Kortteli 
17:ä voisi laajentaa itään päin, jotta voitaisiin säilyttää jo siellä olevat kaksi R-1 tonttia. Ra-
kennukset tulee suunnitella ja sijoittaa niin, että ne sulautuvat olemassa olevaan luontoon ja 
ympäristöön. Myös väritystä tulisi säännellä. Olemassa olevan metsäpohjan säilyttämistä 
tulee suositella ja nurmikkoa ei tule rakentaa, vaan sen sijaan rakentaa nk. "kunttapiha". 
Tonttien ja teiden sijoittamisien tulisi seurata nykyisiä luonnollisia muotoja ja rajoja, jotta ole-
massa oleva puukanta sekä kulttuuri- ja historialliset paikat (tervalaakso) voidaan säilyttää. 
Mitoitetaan suuremmat pysäköintialueet, jotta ravintolaan voidaan ottaa vastaan tarpeeksi 
monta kävijää sekä muihin järjestettäviin tapahtumiin. Kaikki vieraspysäköinnit tulee sijaita 
yleisillä pysäköintialueilla. 
 
Pohjanmaan museo. Liite 6/31 § / 1.10.2018. Alueella oleva tervalaakso ei ole museon tul-
kinnan mukaan kiinteä muinaislöydös tai muu kulttuurimuistomerkki jota on tarve suojella 
suojanimityksellä asemakaavassa. Museo ehdottaa, että kaavamerkintä muutetaan muotoon 
"Tervalaakso - Vanha tervalaakso, jossa on uudelleen poltettu tervaa. Ehdotetaan Terva-
laakson säilytettävän siinä määrin kuin on mahdollista". 
 
Pohjanmaan liitto. Liite 7/31 § / 1.10.2018. Liitto toteaa, että asiat, joista on huomautettu 
aikaisemmassa lausunnossa on huomioitu suunnitelmassa. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaan kuntalaisille ja sidosryhmille on tarjottava mah-
dollisuus tuoda esille mielipiteensä asiasta (huomautus). A.A. ei ole kunnan asukas ja päätös 
ei suoranaisesti vaikuta hänen oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun, mikä tarkoittaa sitä, että 
hän ei ole asiassa osapuolena. Hän ei myöskään kuulu sidosryhmään koska ei ole omistaja 
tai viereisen tai vastapäätä sijaitsevan alueen haltija, omistaja tai haltija sellaiselle kiinteistöl-
le, jonka rakentaminen tai käyttäminen muussa tarkoituksessa olennaisesti voi vaikuttaa, 
eikä projektilla ole myöskään suurta vaikutusta hänen asumiseensa, työhönsä tai muihin olo-
suhteisiin. 
 
B.B. on ymmärtänyt kaavaluonnoksen väärin siinä määrin, että se ei rajoita kuntalaisten ja 
muitten mahdollisuuksia käyttää osia alueesta eikä asemakaava myöskään evää mahdolli-
suutta harjoittaa ravintola- tai lomakylätoimintaa alueella. 
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KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,  
 
että  A.A.:n huomautus hylätään koska hän ei ole kuntalainen eikä kuulu asian sidos-

ryhmään. 
 
ettei  Nedervetil Jaktklubb och Nedervetil Fiskargillen huomautuksia hyväksytä muutoin 

kuin, että tie Honkobackan metsätielle säilytetään pelastustienä ja "ajo" merkintä 
piirretään VL-alueelle asemakaavaan. 

 Ravintolan ympäri kulkevan uuden tien suhteen pyörätie ylös pysäköintialueelle 
muutetaan tiealueeksi, jotta he voivat jatkaa pysäköintiä metsästysmajan vieressä 
(ko 15 ja ko 17 välillä). 

 
ettei  B.B.:n huomautuksia hyväksytä.  
 
että  C.C.:n huomautus hyväksytään siltä osin, että tontti 1 korttelissa 15 (jossa nykyi-

nen huoltorakennus sijaitsee) saa RM-1 merkinnän, ja että kaavamääräyksiin teh-
dään lisäys koskien rakennusten sijoittelua ja väritystä, ja että suositellaan ole-
massa olevan metsäpohjan säilyttämistä eikä nurmikkoja rakennettaisi. 

 
että  yleinen pysäköintipaikka (LP) suurennettaisiin. 
 
että  Pohjanmaan museon ehdottama muutos koskien tervalaaksoa hyväksyttäisiin. 
 
että  suunnitelma muutoin koskien Seljeksen vapaa-ajan asutuksen asemakaavaa hy-

väksyttäisiin. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. 
______________ 
 
Valt 1.10.2018 
  
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. 
______________ 
Sixten Dalvik ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan valtuustosalissa tämän pykä-
län käsittelyn ajaksi. 
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Dnr: KST 96/2018 
 
 
32 §. SÄÄNNÖT JA OHJEET  Rakennusjärjestyksen tarkistaminen  

Kh 28.5.2018 § 113 
Hallintojohtaja: 
Kiinteistöjen kartoittamisprojektin yhteydessä on ilmennyt tarve kunnan rakennusjärjestyksen päivittä-
misestä. Ryhmä virkamiehiä on tehnyt ehdotuksen uudesta rakennusjärjestyksestä. Maankäyttö- ja 
rakennuslain § 15 mukaan rakennusjärjestys tulee hyväksyttää kunnanvaltuustolla. Säädöksessä § 6 
sanotaan, että ehdotus tulee pitää julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tämän ajan sisällä 
kunnan asukkailla ja sidosryhmillä on oikeus jättää huomautuksia ehdotukseen. Esilläolo ja oikeus 
huomautusten jättämiseen tulee kuuluttaa samalla tavalla kuin kunnalliset tiedoksiannot julkistetaan, 
jollei asian merkitys vaadi laajempaa tiedotusta. Rakennusjärjestys tarkistettiin viimeksi vuonna 2009. 
Säädöksen mukaan lausunto pyydetään alueelliselta ympäristökeskukselta, maakuntatason liitolta ja 
siltä kunnalta, jonka alueeseen rakennusjärjestys koskien alueenkäyttöä tai alueella rakentamista 
koskettaa. Koska rakennusjärjestyksemme ei vaikuta naapurikuntiimme emme pyydä lausuntoja heil-
tä. 
 
KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: 
Kunnanhallitus käsittelee rakennusjärjestyksen ehdotusta ja asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi. 
Lausuntoja pyydetään ympäristökeskukselta, maakuntaliitolta, tekniseltä ja ympäristölautakunnalta, 
lupajaostolta, Kronoby Vatten och Avlopp Ab:ltä sekä Ab Terjärv Vatten och Avlopp. 
 
Tapani Myllymäki ehdottaa keskustelun aikana, että ensimmäinen kohta "Kaikille rakennuksille..." 
kohdassa 2.1 poistetaan. Inger Wistbacka kannattaa ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja toteaa, että ehdotuksia on kaksi kappaletta ja on suoritettava äänestys. Hän ehdottaa 
äänestysehdotukseksi, että se, joka äänestää kunnanjohtajan ehdotusta äänestää "ja" ja se, joka ää-
nestää Myllymäen ehdotusta äänestää "nej". Äänestys suoritettiin nimenhuudolla. Äänestyksessä 
annettiin viisi (5) ja-ääntä (Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren ja Byggmästar) ja kolme (3) nej-
ääntä (Myllymäki, Wistbacka ja Åstrand). Kunnanjohtajan ehdotus voitti. 
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kohtaan 2.3 koskien maa- ja kalliolämpölaitteistoa "Kalliolämmön 
poraus" -kohtaan lisätä sanat "ja maalämmön laitteisto" ja muuttaa näiden vaatimukset niin, että muu-
toksista tulee tehdä ilmoitukset sen sijaan että haetaan toimenpidelupaa. 
 
Muutoin kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. 
___________ 

 
Kh 17.9.2018 
Kunnanjohtaja: 

Rakennusjärjestyksen ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.9.2018 saakka. Yleisesti huo-
mautuksia ei ole saapunut. 
 
Muut lausunnot rakennusjärjestyksen luonnokseen pyydettiin ympäristökeskukselta, maa-
kuntaliitolta, tekniseltä ja ympäristölautakunnalta, lupajaostolta, Kronoby Vatten och Avlopp 
Ab:ltä sekä Terjärv Vatten och Avlopp:lta. Neljä lausuntoa toimitettiin. 
 
Tekninen ja ympäristölautakunta esitti lausunnossaan, että kallio- ja maalämpöön on vaadit-
tava toimenpidelupaa. 
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Lupajaosto esitti lausunnossaan, että kohdassa 2.3 tulee selitykset taulukossa tunnisteelle O 
selventää niin, että O sisältää toimenpideilmoituksen teon, koska käytännössä on eroa toi-
menpideilmoituksen ja ilmoituksen välillä. Taulukossa kohdan 2.3 alla 1) Rakennelma tulee 
"grillikota/huvimaja 6-10 m²" poistaa välttyäkseen rakennusjärjestyksen ristiriitaisilta säädök-
siltä ja hakijoiden epätasa-arvoisesta kohtelusta. Grillikodassa on tulisija ja tarvitsee kohdan 
2.1 mukaan rakennusluvan. Samassa kohdassa säädetään myös huvimajoista ja muista 
kylmistä rakennuksista. Kalliolämmön poraamiseen ja maalämmön laitteistoon tulee hakea 
toimenpidelupa ja tunniste taulukossa kohdassa 2.3 11) Maa- ja kalliolämpölaitteisto on muu-
tettava X-muotoon. Toimenpiteet vaativat, että tiedetään muun muassa välimatkat muihin 
lämpökaivoihin, muihin kaivoihin, rakennuksiin, vesi- ja viemärijohtoihin, tontinrajoihin ja poh-
javesialueisiin. Lupa tarvitaan, jotta viranomaiset voivat valvoa, että suosituksia seurataan. 
 
Kronoby Vatten och Avlopp totesi lausunnossaan, että heillä ei ollut huomautettavaa ehdo-
tukseen. 
 
Terjärv Vatten och Avlopp toi esille lausunnossaan, että vesi- ja viemärilaitoksiin on oltava 
yhteydessä ennen kuin työt rakennuspaikalla aloitetaan, ja että toimenpidelupa myönnetään 
vasta kun vesi- ja viemärilaitos on hyväksynyt rakennuspaikan. 
 
Tekninen ja ympäristölautakunnan sekä lupajaoston konkreettiset ehdotukset on kokonai-
suudessaan otettu huomioon rakennusjärjestyksen päivitetyssä ehdotuksessa. Liite 1/32 § / 
1.10.2018, muutokset hallituksen 28.5.2018 hyväksyttyyn luonnokseen ovat merkitty punai-
sella ja yliviivauksilla poistettavan tekstin kohdalla). Koskien Terjärv Vatten och Avlopp huo-
mautusta todetaan, että kunnassa on ohjelma, joka näyttää missä vesi- ja viemärijohdot si-
jaitsevat ja nämä tarkastetaan ennen kuin rakennuslupa myönnetään. Epäselvissä tapauk-
sissa rakennustarkastaja on suullisesti yhteydessä laitoksiin. Mutta virallinen hyväksyntä ve-
si- ja viemärilaitoksilta etukäteen hidastaisi rakennuslupaprosessia turhalla tavalla, minkä 
johdosta huomautusta ei oteta huomioon. 
 
KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 
että  Kruunupyyn kunnan uusi rakennusjärjestys hyväksytään Liitteen 1/32 § / 

1.10.2018 mukaan. Rakennusjärjestys astuu voimaan heti kun päätös on lain-
voimainen. 

 
Keskustelun aikana Elisabeth Hagström ehdottaa, että rakennusjärjestyksen sivulla 2 koh-
dassa 2.1 toisessa kappaleessa 10 m² muutettaisiin luvuksi 15m², ja että kolmannen kappa-
leen 10-25m² muutettaisiin luvuiksi 15-30m². Joel Salmela kannatti ehdotusta.  
 
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa kahden ehdotuksen olevan esillä ja on äänestet-
tävä. Hän ehdottaa äänestysehdotukseksi, että se, joka äänestää kunnanjohtajan ehdotusta 
äänestää "ja" ja se, joka äänestää Hagströmin ehdotusta äänestää "nej". 
 
Äänestyksessä annettiin 7 ja-ääntä (Helena Broända, Björn Gripenberg, Kari Harju, Hans-
Erik Lindgren, Inger Wistbacka, John-Erik Sandvik ja Liane Byggmästar) ja 2 nej-ääntä (Eli-
sabeth Hagström ja Joel Salmela). Kunnanjohtajan ehdotus voitti. 
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PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdotuksen mukaisesti. 
_______________ 
 
Valt. 1.10.2018 
  
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Kruunupyyn kunnan uuden rakennus-
järjestyksen Liitteen 1/32 § / 1.10.2018 mukaan. Rakennusjärjestys tulee voimaan heti, 
kun päätös on saanut lainvoiman. 
_______________ 
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Dnr: KST 155/2018 
 
 
33 §. PROJEKTIT  Kiinteistöjen kartoittamisprojektin periaatteet  

Kh 17.9.2018 § 193  
Kunnanjohtaja: 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.2.2017 myöntää 80 000 euron lisämäärärahan 
rakennus- ja kiinteistöverorekisterin päivittämisprojektiin vuonna 2017. Rakennusrekisteri- ja 
kiinteistöveroprojektin tarkoituksena on inventoida kuntien rakennuskanta, täydentää nykyis-
ten rekisterien tietoja sekä lähettää ajankohtaisia tietoja edelleen verottajalle kiinteistövero-
tusta varten.   
 
Projektin yhteydessä täydennetään kunnan rakennusrekisteriä, joka tarkoittaa, että saadaan 
parempi kokonaiskuva kunnan alueella sijaitsevista rakennuksista. Samankaltaisissa projek-
teissa on osoittautunut, että ensisijaisesti pienet rakennukset sekä vanhat rakennukset, jotka 
rakennettiin ennen kuin rakennuslupaa vaadittiin, ovat usein puuttuneet rekisteristä. Kun re-
kisterit täydennetään näillä rakennuksilla, merkitse se samalla kunnalle lisätuloja kasvavan 
kiinteistöveron muodossa. Rakennusrekisteri- ja kiinteistöveroprojektilla turvataan kuntien 
kiinteistönomistajien tasavertainen käsittely. 
 
Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin. Projektin vetäjä työskentelee täysipäiväisesti hankkeessa 
ja hänen lisäksi Kronoby bostäderin isännöitsijä toimii 45 %:sti hankkeessa. Kaksi kesätyön-
tekijää on myös toiminut hankkeen parissa ja apulaisrakennustarkastaja on palkattu tarkas-
tamaan n. 500–600 rakennusta, joissa on loppukatselmus tekemättä. 4.1–10.8.2018 välisenä 
aikana on tarkastettu ja rekisteröity yht. 1 097 kiinteistöä (n. 200 kpl on tarkastettu mutta ei 
vielä rekisteröity). Tarkastettujen rakennusten lukumäärä on 3 500 ja rakennusrekisteriin on 
viety 1764 rakennusta. "Uusien", verotettavien rakennusten määrä on 1 359 (tai hieman vä-
hemmän, koska osa kuuluu verovapauden piiriin). Luvanvaraisia rakennuksia, jotka on ra-
kennettu ilman lupaa, on löytynyt n. 20 kpl. Lisäksi on korjattu rekisterivirheitä, esim. pinta-
ala-, varustetaso- ja osoitetietoja sekä virheellisiä rakennustietoja.  
 
Projektin aikana on tullut selväksi, että pitää tehdä eräitä täydentäviä linjanvetoja. Koska on 
useita rakennuksia ja lisärakennuksia, joita ei ole rekisteröity vaikka on rakennettu kauan 
sitten, on tehtävä päätös siitä, voiko vanhaa rakennusta uudelleenrekisteröidä ilman lupame-
nettelyä jälkikäteen. Lupamenettelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joten 
kauan aikaa sitten rakennettu rakennus voi olla vaikea hyväksyä tämän päivän säännösten 
mukaan. Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) uudistettiin vuonna 2000, mikä voisi olla sopiva 
takaraja vaatimukselle hakea lupaa jälkikäteen. Toinen ongelma on kiinteistöveron periminen 
takautuvasti. Kunnalla on mahdollisuus pyytää, että veroa peritään takautuvasti enintään 
viideltä vuodelta. Tätä voitaisiin soveltaa luvattomille rakennuksille, mutta muissa tapauksis-
sa kunta ei voi vaatia verojen maksamista takautuvasti.  
 
 
KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle 
että  ennen vuotta 2000 rakennetut rakennukset tai rakennusosat rekisteröidään il-

man tarkastusvaatimusta myönnettyyn rakennuslupaan nähden. Tämä ei kui-
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tenkaan tarkoita, että rakennusta tai rakennuspaikkaa hyväksytään automaatti-
sesti (esim. rakennuspaikka ilman rakennusoikeutta ei voida hyväksyä)  

 
ettei kunta puolla, että veroja peritään takautuvasti enemmän kuin viideltä vuodelta, 

paitsi tapauksessa, jossa lupavelvollinen rakennus on todistettavasti rakennettu 
luvatta vuoden 2000 jälkeen 

 
että lupajaosto voi lupaviranomaisena vahvistaa tarkemmat ohjeet kyseisten periaat-

teiden soveltamisesta. Kaavamaisesta menettelytavasta, joka koskee mahdolli-
sia lupia ennen vuotta 2000, ei veloiteta maksua. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 
___________ 
 
Valt 1.10.2018 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 
___________ 
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Dnr: TEKNMILJÖ 30/2017 
 
 
34 §. TIESTÖ   Yksityisteiden hoitaminen 

Tekn. ja ympäristölautakunta 46 § 13.12.2017 
Tekninen päällikkö: 

Yksityistiet, niiden hoitoluokat ja periaatteet käyvät ilmi Liitteestä 1/34 § / 1.10.2018. Valtion kunnos-
sapitoavustukset yksityisteille jäivät pois jo vuonna 1995, sen jälkeen valtionavustus on ollut vain n. 50 
% perusparantamishankkeissa ja viime vuosina tierumpujen parantamishankkeissa ainoastaan, jos 
kustannukset ylittävät 15 000 €. Talousarvion määräraha yksityisteiden kunnossapitoon on myös su-
pistettu voimakkaasti vuosien mittaan. Vuonna 2011 määräraha yksityisteille oli 360 000 €, vuonna 
2017 määräraha on 270 000 €. 
Kunnan huonon taloustilanteen johdosta taloudellinen säästöryhmä on esittänyt, että sektorit tarkasta-
vat menoja ja tuloja oman sektorinsa osalta. 
Yksityisteiden kustannusten säästämiseksi ja tulojen saamiseksi tulisi käydä läpi kunnossapidon tär-
keysjärjestystä. Hoitosopimuksen mukaan, jos tie kuuluu luokkaan 1, kumpikin sopimuspuoli voi irtisa-
noa sopimuksen vähintään 3 kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. 
Kohdissa 2 ja 2b, 3 ja 4 ei ole hoitosopimusta, mutta kunta on huolehtinut myös kyseisten teiden kun-
nossapidosta Liitteen 1/135 § av 18.6.2018 mukaisesti.   
Naapurikunnissa on pidemmän aikaa ollut käytäntönä, että nk. pihateistä veloitetaan aurausmaksu.  
 
Yksityisteiden kustannusten säästämiseksi ja myös pienten tulojen saamiseksi esitetään seuraavia 
toimenpiteitä 
 
että  I-luokan teiden hoitosopimus irtisanotaan vuoden 2018 aikana, jotta uusi sopimus saa-

daan voimaan 1.1.2019 lukien. Tavoitteena on laatia uusi hoitosopimus, jossa tiet on 
jaettu kolmeen luokkaan ja pistotiet poistettu päätiestä, mikä mahdollistaa aurausmak-
sun perimisen pistoteiden auraamisesta  

 
että  vuoden 2018 aikana laaditaan uusi hoitosopimus, joka tulee voimaan 1.1.2019 alkaen  
 
että  1.2.2018 alkaen otetaan käyttöön aurausmaksu 2b, 3 ja 4 luokan teillä seuraavien peri-

aatteiden mukaan  
   
Alle 400 m pitkät tiet muuttuvat maksullisiksi kiinteällä maksulla, maksu jaetaan pysyvän asutuksen 
kesken.  
 
Lumen aurausmaksut, tien pituus    200 m - 300 m        150 € / tie 
                                                                300 m - 600 m        200 €  / tie 
                        yli 600 m          250 € / tie 
 
Yli 400 m. pitkät tiet aurataan maksutta, jos tien varrella on väh. 3 pysyvää asutusta.   
 
Kiinteistönomistajat voivat myös itse päättää, etteivät ota vastaan kunnallista aurausta ja vastaavat 
silloin itse aurauksesta.  
 
TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: 
 
Tekninen ja ympäristölautakunta päättää em. valmistelun mukaisesti irtisanoa hoitosopimukset ja ot-
taa käyttöön pihateiden aurausmaksut. 
 
PÄÄTÖS: 
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Esitys hyväksyttiin. 
__________ 

 
Kh 18.6.2018 § 135 
 
Valtuusto on aikaisemmin ollut se toimielin, joka on tehnyt ja käsitellyt yksityisteiden kunnos-
sapitosopimukset, viimeksi 28.8.1996 § 54. Siksi on perusteltua, että valtuusto on taho, joka 
käsittelee nykyisen sopimuksen irtisanomista. Eri kunnanosissa asuvien tasavertaisen käsit-
telyn kannalta on tärkeää, että sopimukset irtisanotaan ja neuvotellaan uusiksi siten, että 
pistoteiden käsittely on jatkossa tasavertainen eri kiinteistönomistajien keskuudessa. Tär-
keimmät tiet on samalla priorisoitava. Itsestään selvää on, että kunta huolehtii myös tulevai-
suudessa valtaosasta kunnan nykyisistä yksityisteistä.  
 
KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle  
 
että  I-luokan teiden hoitosopimus irtisanotaan vuoden 2018 aikana, jotta uusi sopi-

mus saadaan voimaan 1.1.2019 lukien. Tavoitteena on laatia uusi hoitosopi-
mus, jossa tiet on jaettu kolmeen luokkaan ja pistotiet poistettu päätiestä, mikä 
mahdollistaa aurausmaksun perimisen pistoteiden auraamisesta  

 
että  vuoden 2018 aikana laaditaan uusi hoitosopimus, joka tulee voimaan 1.1.2019 

alkaen  
 
että  tekninen ja ympäristölautakunta saa jatkossa valtuudet päättää yksityisteiden 

hoitosopimuksen tekemisestä, irtisanomisesta sekä hoitotasoista.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan.  
_______________ 
  
Valt 1.10.2018 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.  
_______________ 
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Dnr: KST 125/2018 
 
 
35 §.      LAUTAKUNNAT           Anne-Mie Rannan vapautusanomus sivistys- ja vapaa-

aikalautakunnan puheenjohtajan tehtävästä  

Kh 27.8.2018 § 174 
Hallintopäällikkö: 

Anne-Mie Ranta on anonut vapautusta kunnan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheen-
johtajan luottamustehtävästä. Anomuksen syyksi hän ilmoittaa aloittavansa työsuhteen kun-
nan vs. päivähoidonohjaajana 3.8.2018, Liite 1/35 § / 1.10.2018. 
 
Voimassa olevan hallintosäännön 10 §:ssä säädetään, että sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jäsenistä seitsemän edustaa ruotsinkielistä ja kaksi 
suomenkielistä kieliryhmää. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muu-
ta jäsentä valitaan valtuutettujen keskuudesta. 
 

Kunnanvaltuusto valitsi 8.6.2017 § 10 yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet sivis-
tyslautakuntaan toimikaudeksi 2017 – 2021: 
jäsen   varajäsen 
Anne-Mie Ranta  RKP Veronica Finnila-Lindvall   RKP 
Joel Salmela  PRO Eva Fredriksson-Lidsle  KD 
Peter Svartsjö  RKP Martin Ahlskog  RKP 
Tomas Hagnäs  RKP Mona Ahlsved  RKP 
Susanne Hongell  RKP Charlotte Sabel   RKP 
Pasi Ahlsved  RKP Matias Torrkulla   RKP 
Mats Lindh   PRO Sten Sunabacka   PRO 
Eva-Lott Björklund  PRO Rebecca Ågren   PRO 
Ulla-Maria Åstrand  PRO Mats Ahlskog   PRO 
 

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anne-Mie Ranta RKP ja varapuheenjohtajaksi Joel 
Salmela PRO. 
 

Valtuusto vapautti 25.9.2017 Charlotte Sabelin RKP sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vara-
jäsenen tehtävästä ja nimesi hänen tilalleen Monica Takkulan, RKP. 
 
Valtuusto vapautti 21.5.2018 Pasi Ahlsvedin sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen luot-
tamustehtävästä ja nimesi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Mona Ahlsvedin RKP. Kunnan-
valtuusto päätti samassa kokouksessa, että Adam Näse, RKP, on Tomas Hagnäsin uusi va-
rajäsen sivistys ja vapaa-aikalautakunnassa. 
 
 

KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle  
että Anne-Mie Rannalle myönnetään vapautus sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 

puheenjohtajan luottamustehtävästä ja 
 

että  valtuusto valitsee valtuutettujen keskuudesta uuden puheenjohtajan sivistys- ja 
vapaa-aikalautakuntaan. 
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PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
_______________  
 
Valt 1.10.2018  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti myöntää Anne-Mie Rannalle vapautuksen sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustehtävistä. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Peter Svartsjön uudeksi puheenjohtajaksi sivistys- ja vapaa-
aikalautakuntaan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Matias Torrkullan uudeksi jäseneksi sivistys- ja vapaa-
aikalautakuntaan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Oscar Näsen Mona Ahlsvedin varajäseneksi. 
_______________ 
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Dnr: KST 116/2018 
 
 
36 §.      LAUTAKUNNAT  Jäsenen ja varajäsenen valinta alueelliseen pelastuslautakuntaan  

Valtuusto 8.6.2017 § 29 

Hallintopäällikkö: 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen hallintoa varten Kokkolan kaupunginval-
tuusto asettaa toimikaudekseen pelastuslautakunnan, johon kuuluu 11 jäsentä.  Heistä 4 edustaa 
Kokkolan toiminta-aluetta, johon kuuluu Kokkola ja Kruunupyy.  Kokkolan kaupungilla on 3 jäsentä ja 3 
varajäsentä ja Kruunupyyn kunnalla 1 jäsen ja 1 varajäsen. 
 
Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019, joka siirtää pelastustoimen maakuntien vastuulle. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto ehdottaa yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Keski-Pohjanmaan ja 

Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 8.6.2017 - 
31.12.2018. 

 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
__________ 
Kvalt 8.6.2017 
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanvaltuusto ehdottaa jäseneksi Adam Näseä RKP ja varajäseneksi Mats Lindhiä PRO pelastus-
lautakuntaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen hallintoa varten toimikau-
deksi 2017–2018. 
______________ 
 

Kh 17.9.2018 
 
Kokkolan kaupunginhallitus on 18.6.2018 käsitellyt alueellisen pelastuslautakunnan jäsenva-
lintaa ja todennut, että kuntien esitysten pohjalta lautakunta ei täytä tasa-arvolakia, Liite 1/36 
§ / 1.10.2018. Siitä syystä kaupunginhallitus on päättänyt palauttaa asian sopimuskunnille. 
Sopimuskuntien tulee käsitellä asia valtuustossa ja ilmoittaa päätöksestä Kokkolan kaupun-
ginhallitukselle 30.9.2018 mennessä. Kruunupyylle on myönnetty lisäaikaa 5.10.2018 saak-
ka.  
 
KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 
Kunnanhallitus huomioi tasa-arvolain vaatimukset ja esittää 
että kunnanvaltuusto ehdottaa yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Keski-

Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 
________________ 
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Valt 1.10.2018 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdottaa Adam Näsen jäseneksi ja Mats Lindhin 
varajäseneksi Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastus-
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
_______________ 
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Dnr: KST 98/2018 
 
 
37 §.    ALOITE   Eva-Lott Björklund ym:n aloite kokouspalkkioista kulttuuria hoidossa -

hankkeen eduksi  

Kh 18.6.2018 § 144 
Hallintopäällikkö: 

Eva-Lott Björklund ym. nosti aloitteensa kautta esille monille tärkeän asian, aloitteessa esite-
tään pidättäytymistä kokouspalkkioista Kultur i vård -hankkeen eduksi (kulttuuri hoidossa), 
Liite 1/37 § / 1.10.2018. Kulttuuri hoidossa on myönteinen asia, joka ansaitsee kannustusta 
ja lisää hyvinvointia, mikä kuuluu kunnan tehtäviin, mutta kulttuuri saa budjettivaroja samalla 
tavalla kuin kunnan muutkin toiminta-alat vuotuisen talousarviomenettelyn kautta ja sitä ei voi 
tällä tavalla nostaa muiden huomionarvoisten tarkoitusten edelle.  
 
Kokouspalkkioista pidättäytyminen vai ei, on yksittäisen valtuutetun/virkahenkilön oma asia. 
Sitä ei voi tehdä siten, että palkkio niin sanotusti kohdistetaan tiettyyn tarkoitukseen. Jos ja 
kun haluaa lahjoittaa rahaa tiettyyn tarkoitukseen, on tehtävä yksityinen lahjoitus toimintaan, 
jota halua tukea. 
 
 
KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 
Kunnanhallitus esittää  
että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi edellä olevan menettelytavan ja toteaa aloit-

teen loppuun käsitellyksi.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan.  
_______________ 
 
Valt 1.10.2018 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.  
_______________ 
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Dnr: KST 97/2018 
 
 
38 §.      ALOITE   Rebecka Ågren ym. aloite defibrillaattorin hankkimiseksi Urheiluhallille  

Kh 27.8.2018 § 175: 
Hallintopäällikkö: 

Rebecka Ågren ym. ovat 21.5.2018 tehneet valtuustoaloitteen defibrillaattorin hankkimiseksi 
urheiluhallille, Liite 1/138 § / 1.10.2018. Perusteluna he esittävät, että tämä nostaisi kunta-
laisten turvallisuutta ja että kyseisen hankinnan myötä kunta voisi profiloitua kuntana, joka 
ottaa vastuuta ja pitää huolta asukkaistaan. 
 
Kruunupyyn paloaseman pelastuspäällikkö/asemamestari, joka on myös allekirjoittanut aloit-
teen, suosittelee Lifepak CR Plus AED -merkkistä defibrillaattoria ja aloitteentekijät esittävät 
laitteen sijoittamista näkyvälle paikalle urheiluhallissa vahtimestarikopin ulkopuolelle. Urhei-
luhalli on kaikkien ikäryhmien kokoontumispiste. Koulut, jäähalli ja jalkapallokenttä ovat ki-
venheiton päässä jäähallista ja riski, että henkilö saa sydänpysähdyksen on melko korkea 
kun alueella liikkuu suuri joukko ihmisiä vuoden ympäri. 
 
Kaikki ihmiset eivät ole saaneet ensihoitokoulutusta mutta siitä huolimatta oikeilla resursseilla 
voi ehkä pelastaa kanssaihmisen hengen äkillisen sydämenpysähdyksen sattuessa. Ehdotet-
tu laite on suunniteltu antamaan sähköimpulssia, jos on vahvistettu että sydän tarvitsee sel-
laista.  
 
Hinta vaihtelee mutta on n. 1 500 € (alv 0 %), hinta alvin kanssa on runsaat 1 800 €. Yksi 
yritys on ilmoittanut kiinnostuksensa samanaikaiseen ostamiseen.  
 
KUNNANJOHTAJA: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle  
että  kunta hankkii defibrillaattorin Kruunupyyn urheiluhallille siten, että tekninen ja 

ympäristölautakunta varaa määrärahaa hankintaa varten vuoden 2019 talous-
arvioon. 

 
että  valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.  
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
_____________ 
 
 Valt 1.10.2018 
 

PÄÄTÖS: 
 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kunta hankkii defibrillaattorin Kruunupyyn 
urheiluhallille siten, että tekninen ja ympäristölautakunta varaa määrärahan hankintaa 
varten vuoden 2019 talousarviossa. 
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Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kunta ja seurakunnat koordinoivat defibril-
laattorien hankinnan ja että valtuusto mahdollisesti palaa asiaan talousarviokäsittelyn 
yhteydessä. 
 

Kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.  
_______________  
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39 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

a)  Ennen kokousta Annika Tidström Vaasan yliopistosta luennoi konfliktinhallinnasta 
ja sosiaalisen median hallinnasta. 

 
b)  Kokouksen alkuun juhlistettiin Eva-Lott Björklundia ja Kari Harjua kukilla ja kunnan 

pöytäviirillä, molemmat ovat täyttäneet 50 vuotta  
 
c)  Carl-Johan Enroth ym. jätti aloitteen tekonurmikentän hankkimisesta kuntaan, Liite 

1/39 § / 1.10.2018 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kohdat a) ja b) merkittiin tiedoksi. 
 
Kohta c) merkittiin tiedoksi. Aloite lähetettiin teknisen osaston valmisteltavaksi. 
_______________ 
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VALITUSOSOITUS 
 
VALITUSKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet 
 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 26–27 ja 37–39 
 
HvalL 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.  Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika  
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.   Oikaisuvaatimuksen 
johdosta tehdystä päätöksestä saa muutosta hakea vain oikaisuvaatimuksen esittäjä.  Jos 
päätös on muutettu oikaisuvaatimuksen johdosta kunnallisvalitusta saa hakea niin osapuoli 
kuin kuntajäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus,  
    PL 204, Korsholmanpuistikko 43 
    65101  VAASA 
    Faksi: 02956 42 760 
    s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi 
    
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
     Valitusaika 
Kunnallisvalitus, pykälät: 28–36   30 päivää 
 
Valitusaika alkaa siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. 
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 3.10.2018 
 
Hallintovalitus, pykälät              päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:       päivää 
 
Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. 
Valitusasiakirjat on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä klo 16.15 mennessä. 
 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Hankintaa koskeva päätös 
 
Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi kirjallisella hakemuksella osoitteella, PL 118, 00131 HELSINKI. 
 
Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tie-
don. 
 
Valituskirja 
 
Valituskirjassa on ilmoitettav 
      -     muutoksenhakijan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä postiosoite  

- päätös, johon haetaan muutosta 
miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan, sekä 

- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Jos muu henkilö on laatinut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi ja asuinkunta. 
Valituskirjaan on lisäksi mainittava postiosoite ja puhelinnumero, jolla ilmoituksia asiasta voi-
daan toimittaa muutoksenhakijalle. 
 
Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 
 
Valituskirjaan on liitettävä 

- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai kopiona 
- todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava 
- asiakirjat joihin valittaja vaatimuksensa tueksi, mikäli näitä ei aikaisemmin ole toimi-

tettu viranomaisille. 
 

Asiamiehen tulee valituskirjaan liittää valtakirja (FPL 21 §). 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vappu, joulu- tai juhannuspäivä tai 
arkilauantai, valitusasiakirjat saa jättää ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 
  
 
Valitusasiakirjat voi myös lähettää postitse tai lähetin välityksellä, mutta siinä tapauksessa 
lähettäjän omalla vastuulla.  Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen valitusajan päättymistä. 

Lain tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
(1455/2015) mukaan, muutoksenhakijalta peritään käsittelymaksu, joka hallinto-oikeudessa 
on 250 €.  

 
 


