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Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yvalt 28.06.2021 § 40
Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta
huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu yleisessä tietoverkossa
22.6.2021 sekä samana päivänä lähetetty tieto sähköpostitse valtuutetuille, että yhteisvaltuuston esityslista on luettavissa kaupungin sähköisestä
kokouksesta.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Yvalt 28.06.2021 § 41
Hallintosäännön 98 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa
kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin
kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi valtuutettua aakkosjärjestyksessä
kuitenkin siten, että tarkastajat eivät ole samasta puolueesta eikä tarkastajana toimi yhdistymishallituksen puheenjohtaja eikä yhteisvaltuuston puheenjohtajat.
Yhdistymishallituksen ehdotus:
Yhteisvaltuusto valitsee valtuutetut Raili Kunnaspuron ja Paula Kuusiston
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan
keskiviikkona 30.6.2021 kaupunginkansliassa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvion toteutumisraportti tammi - toukokuu 2021
1476/03.030/2020
KHALL 21.06.2021 § 223
Talousarvion toteutumisen vertailu voidaan tehdä vain siten, että toteutuneita tuottoja ja kuluja verrataan talousarvioon. Ei siis voida verrata edellisen vuoden toteutumaan eikä edellisvuoden tilinpäätökseen, koska vuoden
2021 alusta toteutui Honkajoen liittyminen Kankaanpäähän ja talousarvio
on laadittu uuden kunnan toiminnalle.
Toukokuun lopussa laskennallisesti määrärahasta saisi olla kulunut 5/12 eli
41,6 %. Näin ei kuitenkaan ole useimpien menolajien kohdalla. Mm. henkilöstömenoista 1.4. takautuvasti tulevien palkankorotusten ja elokuussa
maksettavien lomarahojen vuoksi saa olla kulunut korkeintaan 38,8 %.
Edelleen palvelujen ostoissa PoSan ja erikoissairaanhoidon kulut sisältävät
n. puolet henkilöstömenoja ja kustannus on loppuvuosipainotteinen edellä
mainituin perustein. Lisäksi PoSa laskuttaa ennakkona kuukausittain tasaerät talousarvion määrärahavarauksen, ei todellisen toteuman, mukaan.
Talousarviossa kuntaliitosavustus budjetoitiin valtionosuustuloksi. Oikea
kirjaus on kuitenkin käyttötaloudessa ”tuet ja avustukset” tulosalueella ”kehitys”. Kuntaliitosavustuksen 1. erä (40 % 3,5 M€:sta = 1,4 M€) on saatu
maaliskuussa 2021, kaksi muuta erää (à 1,05 M€) saadaan vuosina 2022
ja 2023. Talousarvion valtionosuustuloarvio on siis liian suuri ja vastaavasti
käyttötalouden tuloarvio liian pieni. Vuoden 2021 talousarviota tullaan
muuttamaan tältä osin syksyllä niin, että talousarvion toteutumisvertailu
näyttää loppuvuoden osalta oikein.
Kokonaisuutena talousarvion toteuma toukokuun lopussa ei sisällä mitään
hälyttävää.
Esityslistan liitteet:

Talousarvion toteutumisraportti tammi - toukokuu 2021
Valmistelija talousjohtaja Pekka Laiho

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi - toukokuu 2021 tiedoksi ja toimittaa sen myös yhteisvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto
Tilivelvolliset

Lisätietoja antaa:
Talousjohtaja Pekka Laiho, 044 577 2241
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yvalt 28.06.2021 § 42
Esityslistan liitteet:

Talousarvion toteutumisraportti tammi-huhtkuu 2021
Talousarvion toteutumisraportti tammi - toukokuu 2021

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee talousarvion toteutumisraportit tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallituksen selvitykset arviointikertomukseen vuodelta 2020
1666/03.038/2021, 1602/01.012/2021
TARKL 20.05.2021 § 8
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet
sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KunL 121.5 §).
Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2020 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2020.
Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään
kokouksessa.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kaupunginhallitus antaa KuntaL
121.5 §:n mukaisen lausunnon 1.9.2021 mennessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kaupunginhallitus antaa KuntaL
121.5 §:n mukaisen lausunnon 1.9.2021 mennessä.

_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 25
Esityslistan liitteet:

Kankaanpään tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Valtuusto käsittelee arviointikertomuksen ja päättää pyytää arviointikertomuksesta kaupunginhallitukselta KuntaL 121.5 §:n mukaisen selvityksen
1.9.2021 mennessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
KHALL 21.06.2021 § 224
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet
sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KunL 121.5 §).
Yhteisvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
kokouksessaan 31.5.2021 § 25 ja päättänyt pyytää arviointikertomuksesta
kaupunginhallitukselta KunL 121.5 §:n mukaisen selvityksen 1.9.2021
mennessä.
Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota
seuraaviin asioihin (kursiivilla), joihin kaupunginhallitus antaa kunkin asian
kohdalle kirjoitetun selvityksen (sisennettynä).
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstön työhyvinvointia ja
muuttuneiden työtehtävien tarkoituksenmukaisuutta seurataan suunnitelmallisesti.
Kaupungin johtoryhmän kokouksissa asiaa tullaan käsittelemään säännöllisesti. Työhyvinvointia seurataan mm. säännöllisin väliajoin toteutettavassa työhyvinvointikyselyssä.
Työhyvinvointiin ja sen seurantaan liittyen on tavoitteita ja toimenpiteitä määritelty mm. kaupunginhallituksen 22.2.2021
hyväksymässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.
Suunnitelmassa määritellyt tavoitteet ovat:
- Hyvinvoiva työyhteisö, jossa ei esiinny epäasiallista kohtelua tai kiusaamista
- Esimiehet ja henkilöstö tuntevat kaupungin toimintamallit ja
osaavat ja uskaltavat ottaa asioita puheeksi.
- Luodaan työyhteisöön pelisäännöt toista kunnioittavasta puhekulttuurista.
- Negatiivisten kokemusten vähentäminen Kaupungin johtoryhmän kokouksissa tullaan asiaa käsittelemään säännöllisesti.
Tavoitteisin pääsemiseksi toimenpiteinä on määritelty:
- Toteutetaan työhyvinvointikysely vuonna 2021.
- Toimintamalleja kerrataan ja opastetaan niiden käyttöön.
- Nollatoleranssi kaikelle epäasialliselle käyttäytymiselle.
Koronapandemian vaikutukset
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin talouden ja toiminnan
suunnittelussa huomioidaan vuoden 2020 poikkeukselliset/kertaluonteiset
Pöytäkirjan tarkastajat:
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erät ja tapahtumat ja että toiminnassa varaudutaan huolellisesti koronapandemian jälkeiseen aikaan.
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–24 taloussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon vuosien 2020 ja 2021
poikkeukselliset talousvaikutukset.
Tarkastuslautakunta kannustaa edelleen seuraamaan aktiivisesti tietotekniikan kehitystä ja hakemaan uusia sähköisiä toimintatapoja, joilla voidaan
edelleen parantaa toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.
Tietotekniikan kehitystä ja uusia sähköisiä toimintatapoja tullaan seuraamaan jatkuvasti aktiivisesti mm. seuraavia hankkeita/toimenpiteitä menossa:
Digitaalisten vapaa-ajanpalveluiden kehittäminen -hanke,
03/2021.
Pohjois-Satakunnan Digitalisaatio -hanke käynnistetty syksyllä 2020 tukemaan digitalisaation vahvistamista alueella ja siten tehokkaan valokuituverkon parempaa hyödyntämistä.
Etäluettavien IOT-vesimittareiden / Digita Oy:n LoRaWan pilotointi 2019–20, mittarivaihtojen toteutus 2021–24. Älykkäämmillä vesimittareilla voidaan vesilaitoksen asiakkailleen
tarjoamia palveluita laajentaa. IOT-palvelusopimus Digita
Oy:n kanssa mahdollistaa erilaisten antureiden tiedonvälityksen.
Sivistyslautakunta
Tarkastuslautakunta korostaa hankkeiden riittävän koordinoinnin merkitystä ja pitää tärkeänä, että hankkeiden toteutumisesta ja vaikutuksista raportoidaan suunnitelmallisesti.
Hankkeiden toteutumisesta ja vaikutuksista tullaan raportoimaan säännöllisesti.
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävät ja työskentelytavat saadaan vakiinnutettua. Tarkastuslautakunta pitää
tärkeänä myös, että osoitettuihin työtehtäviin nähden on käytettävissä riittävä henkilöresurssi.
Työtehtävien sisältöjä tarkastellaan uudelleen ja muutetaan
tarvittaessa, jotta saadaan rekrytoiduksi tarvittava henkilöstö.
Esityslistan liitteet:

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus
Valmistelija kaupungin johtoryhmä

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta edellä selosteosassa mainitun
selvityksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Tilivelvolliset

Lisätietoja antaa:

Talousjohtaja Pekka Laiho, 044 577 2241
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210

_____________________
Yvalt 28.06.2021 § 43
Esityslistan liitteet:

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta edellä selosteosassa mainitun selvityksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Posan perussopimuksen muutos
421/01.018/2014
Yhall 01.12.2020 § 142
Kankaanpään ja Honkajoen kuntaliitos astuu voimaan 1.1.2021. Yhdistymisen vuoksi Posan perussopimusta pitää tarkistaa.
Kuntien kesken käytyjen keskustelujen perusteella Posan perussopimukseen esitetään liitteenä olevat muutokset. Muutokset sopimuksessa punaisella.
Esityslistan liitteet:

Posan perussopimuksen muutos
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Yhdistymishallitus valtuuttaa Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan toimivaltaiset toimielimet hyväksymään liitteenä olevan Posan perussopimuksen muutokset.
Lisäksi yhdistymishallitus toteaa, että Posan perussopimus ajantasaistetaan muilta osin ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kankaanpään kaupunginhallitus
Honkajoen kunnanhallitus

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
KHALL 07.12.2020 § 262
Esityslistan liitteet:

Posan perussopimuksen muutos
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan Posan perussopimuksen muutokset.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Posan perussopimus ajantasaistePöytäkirjan tarkastajat:
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taan muilta osin ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
KVALT 14.12.2020 § 61
Esityslistan liitteet:

-

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Posan perussopimuksen
muutokset.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
KHALL 31.05.2021 § 192
Posan perussopimusta on kevään aikana tarkasteltu useassa Pohjois-Satakunnan kuntajohtajakokouksessa. Keskustelujen perusteella muutoksia
on valmistellut kehittämisjohtaja Ulla Norrbo. Valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton perussopimusmallia sekä muiden vastaavien yhtymien malleja.
Esityslistan liitteet:

Posan perussopimuksen muutos
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää, että yhteisvaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset
muutokset Posan perussopimukseen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Yhteisvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
_____________________
Yvalt 28.06.2021 § 44
Esityslistan liitteet:

Posan perussopimuksen muutos

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Yhteisvaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset Posan perussopimukseen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ehdotus hyväksyttiin.
Asiaan jätettiin toivomusponsi, että perussopimusta muutettaisiin kohdasta
10 § Kuntayhtymän hallitus, kokoonpano ja toimikausi poistetaan lause
" Kunkin jäsenkunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään puolet tulee olla
edustamansa kunnan kunnanhallituksen varsinainen jäsen tai kuulua
valtuuston puheenjohtajistoon."

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus
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21.06.2021
28.06.2021

Kankaanpään kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö
35/01.011/2013
KHALL 21.06.2021 § 225
Kuntalain 82 §:ssä säädetään kunnallisten luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista. Luottamushenkilölle maksetaan:
1) kokouspalkkiota;
2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä;
3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.
Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä
muita erillispalkkioita.
Kankaanpään kaupungissa on hyväksytty erillinen palkkiosääntö, johon
luottamushenkilöiden palkkio- ja korvausperusteet on koottu. Valtuusto
päättää palkkioiden tasosta.
Palkkiosäännön mukaisia kokouspalkkiota maksetaan myös soveltuvin
osin kaupungin viranhaltijalle/työntekijälle, joka on määrätty osallistumaan
kokoukseen säännöllisen työajan (8:00 - 16:00) ulkopuolella eikä ajalta
makseta muuta palkkaa tai palkkiota.
Kankaanpään kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä on päivitetty viimeksi kaupunginvaltuuston kokouksen päätöksellä
29.5.2017. Päätöksellä tarkistettiin vuosipalkkioiden ja kokouspalkkioiden
määriä 1.6.2017 lukien.
Palkkioiden määriä on perinteisesti tarkastettu kerran valtuustokaudessa.
Palkkiosäännön teksteihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia ja osin sääntöjen soveltamisessa on ollut tulkinnanvaraisuutta sekä epätarkoituksenmukaisia tekstimuotoja. Nyt tehtävällä uudistuksella pyritään selkeyttämään säännön ulkoasua ja tekstimuotoa. Merkittäviä sisällöllisiä muutoksia
ei esitetä.
Palkkiosäännön päivittämisen valmistelun yhteydessä on selvitetty palkkiotasoja muissa Satakunnan kunnissa. Verrattuna kokoluokaltaan samankokoisiin kuntiin on Kankaanpään palkkiotaso osin merkittävästikin pienempi.
Mikäli halutaan palkkiot tasoltaan verrokkikuntien tasolle, merkitsee se
suhteellisen kovaa prosentuaalista (n. 35 %) korotusta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on käynyt alustavia keskusteluja ja
tehnyt selvitystä palkkioiden korotuksista. Nyt esitettävä taso on kaupunginhallituksen puheenjohtajan mukaan sellainen, joka on koettu tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon verrokkikuntien palkkiot sekä eri luottamustehtävien hoitamisen edellyttämä ajankäyttö, asioihin perehtymisen
laajuus ja vastuut.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Palkkiosäännön mukaisia kokouspalkkiota on tilinpäätöksen mukaan maksettu vuonna 2019 yhteensä 133.083 euroa ja vuonna 2020 yhteensä
168.843 euroa. Vuonna 2020 kokouspalkkioiden määrää vaikutti kuntaliitoksen valmistelu ja myös toimielimiä oli tavanomaista enemmän. Näiden
lukujen avulla on kuitenkin mahdollista laskea suuntaa antavaa arviota,
paljonko nyt esitetyt korotukset lisäisivät kustannuksia. Vuodelle 2021 kohdistuisi arviolta n. 25.000 euron lisäys ja jatkossa vuositasolla kustannusvaikutus olisi arviolta n. 50.000 euroa.
Esityslistan liitteet:

Kankaanpään kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, p. 044 577 2213
_____________________
Yvalt 28.06.2021 § 45
Esityslistan liitteet:

Kankaanpään kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyvinvointilautakunta
Kaupunginhallitus
Yhteisvaltuusto
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20.05.2021
31.05.2021
28.06.2021

Hyvinvointikertomus 2020
490/01.017/2014
HYVL 20.05.2021 § 43
Terveydenhuoltolain 11 §:n mukaan kunnan on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja
ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Lisäksi lain 12 § edellyttää, että kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä
kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Kankaanpään kaupungin hyvinvointityöryhmä on laatinut liitteenä olevan
hyvinvointiraportin 2020 käyttäen Kuntaliiton sähköistä hyvinvointikertomuspohjaa. Hyvinvointityöryhmään on kuulunut sekä kaupungin että
POSAn edustajia.
Esityslistan liitteet:

Vuosittainen raportti 2020
Valmistelija Hyvinvointi-ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä

Valmistelijan esitys:

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi Kankaanpään kaupungin hyvinvointiraportin 2020 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Sivistysjohtajan ehdotus: Hyvinvointilautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä 044 577 2773

_____________________
KHALL 31.05.2021 § 196
Esityslistan liitteet:

Vuosittainen raportti 2020
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Kankaanpään kaupungin hyvinvointiraportin 2020 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä 044 577 2773

_____________________
Yvalt 28.06.2021 § 46
Esityslistan liitteet:

Vuosittainen raportti 2020

Kaupunginhallitukse ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi Kankaanpään kaupungin hyvinvointiraportin
2020.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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25.05.2021
31.05.2021
28.06.2021

Veteraanikadun, Kuusikadun ja Haapakadun sekä Opistonkadun tonttien hinnoittelun ja
myyntimenettelyn hyväksyminen
1721/52.525/2021
KAUPSL 25.05.2021 § 33
Kankaanpään kaupungin hallintosäännön delegointiluettelon mukaan kaupungingeodeetti vastaa rakentamattomien tonttien myynnistä valtuuston
hyväksymien periaatteiden mukaisesti
Kullekin asuinalueelle, sen tonttien tullessa ensimmäistä kertaa myyntiin,
vahvistetaan myyntimenettely ja tonttien neliöhinnat. Neliöhinnat vahvistetaan olemaan voimassa määräajan, jonka jälkeen niitä tarkistetaan.
Kankaanpään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.1.2014 asemakaavan
nro 5173, joka koskee 5. kaupunginosan (Järventaus) mm. kortteleita
1403-1407.
Rakennettu ympäristö on saanut alueen vesi- ja viemärilinjat sekä kadut
siihen valmiusasteeseen, että varren tontit voidaan laittaa myyntiin. Kaivolan alueen aikaisemmin myynnissä olleiden tonttien neliöhinta on 9€/m² ja
puistoon rajoittuvat tontit ovat neliöhinnaltaan 9,45€/m².
Uusien myyntiin tulevien tonttien hintojen nostotarvetta ei ole. Myyntiin tulevalla alueella on yhdeksän omakoti- ja kaksi rivitalotonttia.
Uusien tonttien myyntimenettely
Koska tontit eivät ole olleet aikaisemmin myynnissä, asetetaan ne haettavaksi yhteishaulla ympäristökeskuksen päättämällä aikataululla.
Yhteishaussa samaa tonttia hakeneet asetetaan etusijajärjestykseen siten,
että hakija, joka ei ole vastaanottanut kaupungin tonttia viiden vuoden sisällä ennen yhteishaun hakuajan alkamista saa etusijan nähden hakijaan,
joka on vastaanottanut tontin.
Tontin vastaanottamisaika lasketaan kauppakirjan allekirjoituspäivästä.
Osalle omakotitonteista saa kaavan mukaan rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Hakijoita ei aseteta etusijajärjestykseen
sen perusteella, onko tontille tarkoitus rakentaa yksi- vai kaksiasuntoinen
rakennus.
Edellä mainituilla kriteereillä pyritään varmistamaan, että
- ensimmäistä taloaan paikkakunnalle rakentavat saavat mieleisensä tontin
- tontti päätyy hakijalle, joka varmimmin rakentaa.
Mikäli yhdelle tontille on useampi hakija samalla sijalla edellä mainitun etusijajärjestyksen perusteella, tontin saaja ratkaistaan arpomalla. Yhtä tontin
lopullista saajaa kohden on yksi arpa. Esimerkiksi rakennusliike ja rakennuttaja eivät saa kumpikin hakea samaa tonttia. Yhteishaun jälkeen tehdyt
varaukset käsitellään aina varauskohtaisesti.
Edellä kuvattu etusijamenettely ei kuitenkaan koske rivitalotontteja.
Haun jälkeen tontista tehdään varauspäätös. Varauspäätöksen saatua
lainvoiman tontista tehdään myyntisopimus, jolloin ostaja maksaa 10 %
kauppahinnasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Loppu kauppasumPöytäkirjan tarkastajat:
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ma maksetaan lopullisen kauppakirjan teon yhteydessä. Lopullinen kauppakirja tehdään, kun rakentaminen tontille on aloitettu. Sopimuksen purkautuessa ostajan maksamaa 10 %:n käsirahaa ei palauteta.

Esityslistan liitteet:

Kaivolan 2021 myyntikartta
Kaivolan tontit 2021 kartta
Kaivolan tontit 2021 hinnat
Valmistelija vt.kaupungingeodeetti Päivi Holm

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy omalta osaltaan Veteraanikadun,
Kuusikadun ja Haapakadun sekä Opistonkadun tonttien hinnat liitteen
mukaisesti sekä myyntimenettelyn edellä olevan selostuksen mukaisesti ja
esittää asian edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy omalta osaltaan Veteraanikadun,
Kuusikadun ja Haapakadun sekä Opistonkadun tonttien hinnat liitteen
mukaisesti sekä myyntimenettelyn edellä olevan selostuksen mukaisesti ja
esittää asian edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin muilta osin, mutta Opistonkatu 52 tontin hinnaksi
päätettiin 11,50 €/ m².

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Vt.kaupungingeodeetti Päivi Holm, 0445772739
_____________________
KHALL 31.05.2021 § 197
Esityslistan liitteet:

Kaivolan 2021 myyntikartta
Kaivolan tontit 2021 kartta
Kaivolan tontit 2021 hinnat
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy Veteraanikadun, Kuusikadun ja Haapakadun
sekä Opistonkadun tonttien hinnat liitteen mukaisesti sekä myyntimenettelyn edellä olevan selostuksen mukaisesti ja esittää asian edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Vt. kaupungingeodeetti Päivi Holm, 044 577 2739
_____________________
Yvalt 28.06.2021 § 47
Esityslistan liitteet:

Kaivolan 2021 myyntikartta
Kaivolan tontit 2021 kartta
Kaivolan tontit 2021 hinnat

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Veteraanikadun, Kuusikadun ja Haapakadun sekä
Opistonkadun tonttien hinnat liitteen mukaisesti sekä myyntimenettelyn
edellä olevan selostuksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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09.06.2020
27.10.2020
02.11.2020
21.06.2021
28.06.2021

Kankaanpään kaupungin Pansian / Mettälänkankaan alueen TY, VL ja AP-01 aluevarauksia
koskeva Keskustan osayleiskaavan muutos (Eläinlääkärin kaavamuutos)
1463/51.512/2020
KAUPSL 09.06.2020 § 33
Korttelissa 901 toimivalla eläinlääkärillä on tarkoitus kehittää toimintaansa
rakentamalla toiminnan tarvitsemia lisätiloja nykyisten tilojen pohjoispuolelle. Nykyiset alueella voimassa olevat asemakaava ja Keskustan osayleiskaava eivät kuitenkaan mahdollista suunnitelmien mukaista lisärakentamista. Asemakaavan korttelialue ei ulotu suunnitellulle laajennusalueelle ja
yleiskaavassa osoitettu puistoyhteys kulkee osin nykyisen rakennusalan
päältä. Kaavamuutosten tavoitteena onkin muuttaa voimassa olevia kaavoja siten, että ne mahdollistavat eläinlääkärin suunnitellut kehittämistoimet ja yleiskaavan mukaisen puistoyhteyden toteuttamisen.
Asemaakaavaluonnoksessa korttelia 901 on kavennettu länsipuolelta noin
20 metriä ja laajennettu pohjoispuolen asemakaavoittamattomalle alueelle
noin 20 metriä. Samalla korttelialueen länsiosa on muutettu lähivirkistysalueeksi (VL). Korttelin kaavamääräys on muutettu varastorakennusten
korttelialueesta (TV-1) korttelin nykyistä käyttöä paremmin kuvaavaksi
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-28). Korttelin rakentamistehokkuus on säilytetty ennallaan 0,25:ssä. Myös suurin sallittu
kerrosluku on säilytetty ennallaan kerrosluvussa II. Korttelialuemuutosten
lisäksi alueen eteläpuolella kulkevaan Tampionpuistoon on osoitettu ajoyhteysmerkintä. Asemakaavassa on osoitettu sitova tonttijako.
Osayleiskaavamuutosluonnoksessa rakentuneen korttelialueen läpi osoitettua, kaksi isoa virkistysaluetta yhdistävää lähivirkistysaluetta on siirretty
pohjoisosaltaan noin 40 metriä lännen suuntaan. Muutos kaventaa hieman
yleiskaavan asuntoaluevarausta (AP-01), mutta se mahdollistaa korttelissa
901 sijaitsevan eläinlääkäritoiminnan kehittämisen ja puistoyhteyden toteuttamisen. Samassa yhteydessä korttelialueen kaavamerkintä (TY) on
muutettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueeksi (AL). Korttelialuetta
on myös hieman laajennettu vastaamaan samaan aikaan laadittavan asemakaavamuutoksen aluevarausta.
Esityslistan liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / asemakaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / osayleiskaavamuutos
Asemakaavaluonnos 1:1000
Osayleiskaavamuutosluonnos 1:10 000
Asemakaavan selostusluonnos
Osayleiskaavamuutoksen selostusluonnos
Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.
Vt.kaupunkisuunnittelukeskuksen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi suunnittelutoimiston laatimat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja hyväksyy asemakaavaluonnoksen sekä osayleiskaavamuutosluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n
mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044
5772732

_____________________
KAUPSL 27.10.2020 § 49
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja kaavaluonnokset ovat olleet MRL
62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 13.8. – 11.9.2020.
Kaavaluonnoksista saatiin Satakuntaliiton ja teknisen lautakunnan lausunnot sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kommentit. Yhtään huomautusta ei kaavaluonnoksista jätetty. Luonnoksista saadun palautteen perusteella asemakaavaan lisättiin osayleiskaavamuutoksessa osoitettu ulkoilureitti. Lisäksi asemakaavan ja osayleiskaavamuutoksen kaavaselostuksia täydennettiin tarpeellisilta osin. Osayleiskaavamuutoksen varsinaiseen kaavaratkaisuun ei katsottu tarpeelliseksi tehdä
muutoksia.
Esityslistan liitteet:

Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
Asemakaavakartta 1:1000
Osayleiskaavamuutoskartta 1:10 000
Asemakaavaselostus
Osayleiskaavamuutoksen selostus
Tonttijako
Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet sekä asemakaavaehdotuksen ja osayleiskaavamuutosehdotuksen ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksista tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja Satakuntaliitolta.

Vt. kaupunkisuunnittelukeskuksen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet sekä asemakaavaehdotuksen ja osayleiskaavamuutosehdotuksen ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
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Kaavaehdotuksista tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja Satakuntaliitolta.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044
5772732

_____________________
KHALL 02.11.2020 § 242
Esityslistan liitteet:

Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
Asemakaavakartta 1:1000
Osayleiskaavamuutoskartta 1:10 000
Asemakaavaselostus
Osayleiskaavamuutoksen selostus
Tonttijako
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää asettaa asemakaavaehdotuksen ja osayleiskaavamuutosehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksista tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja Satakuntaliitolta.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginkanslia
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Satakuntaliitto

Lisätietoja antaa:

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto,
044 577 2732

_____________________
KHALL 21.06.2021 § 228
Osayleiskaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 5.11. - 7.12.2020 välisen
ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kommentit, jossa se edellytti liito-oravainventoinnin
tekemistä alueelle. Yhtään muistutusta ei kaavaehdotuksesta jätetty.
Ehdotuksesta saadun palautteen perusteella alueelle toteutettiin liito-oravainventointi keväällä 2021, jossa ei löytynyt merkkejä liito-oravan oleskelusta inventoitavalla alueella. Itse kaavaratkaisuun ei tehty muutoksia.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Esityslistan liitteet:

PÖYTÄKIRJA

5/2021

Osayleiskaavamuutoskartta 1:10 000
Osayleiskaavamuutoksen selostus
Saatu lausunto ja siihen laadittu vastine
Valmistelija vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy vastineen ja esittää kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto hyväksyy osayleiskaavamuutosehdotuksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto,
044 577 2732

_____________________
Yvalt 28.06.2021 § 48
Esityslistan liitteet:

Osayleiskaavamuutoskartta 1:10 000
Osayleiskaavamuutoksen selostus

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy osayleiskaavamuutosehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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09.06.2020
27.10.2020
02.11.2020
21.06.2021
28.06.2021

Kankaanpään kaupungin 13. kaupunginosan (Pansia) korttelia 901, tilaa 214-406-6-157 sekä
puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos (Eläinlääkärin kaavamuutos)
1463/51.512/2020
KAUPSL 09.06.2020 § 33
Korttelissa 901 toimivalla eläinlääkärillä on tarkoitus kehittää toimintaansa
rakentamalla toiminnan tarvitsemia lisätiloja nykyisten tilojen pohjoispuolelle. Nykyiset alueella voimassa olevat asemakaava ja Keskustan osayleiskaava eivät kuitenkaan mahdollista suunnitelmien mukaista lisärakentamista. Asemakaavan korttelialue ei ulotu suunnitellulle laajennusalueelle ja
yleiskaavassa osoitettu puistoyhteys kulkee osin nykyisen rakennusalan
päältä. Kaavamuutosten tavoitteena onkin muuttaa voimassa olevia kaavoja siten, että ne mahdollistavat eläinlääkärin suunnitellut kehittämistoimet ja yleiskaavan mukaisen puistoyhteyden toteuttamisen.
Asemaakaavaluonnoksessa korttelia 901 on kavennettu länsipuolelta noin
20 metriä ja laajennettu pohjoispuolen asemakaavoittamattomalle alueelle
noin 20 metriä. Samalla korttelialueen länsiosa on muutettu lähivirkistysalueeksi (VL). Korttelin kaavamääräys on muutettu varastorakennusten
korttelialueesta (TV-1) korttelin nykyistä käyttöä paremmin kuvaavaksi
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-28). Korttelin rakentamistehokkuus on säilytetty ennallaan 0,25:ssä. Myös suurin sallittu
kerrosluku on säilytetty ennallaan kerrosluvussa II. Korttelialuemuutosten
lisäksi alueen eteläpuolella kulkevaan Tampionpuistoon on osoitettu ajoyhteysmerkintä. Asemakaavassa on osoitettu sitova tonttijako.
Osayleiskaavamuutosluonnoksessa rakentuneen korttelialueen läpi osoitettua, kaksi isoa virkistysaluetta yhdistävää lähivirkistysaluetta on siirretty
pohjoisosaltaan noin 40 metriä lännen suuntaan. Muutos kaventaa hieman
yleiskaavan asuntoaluevarausta (AP-01), mutta se mahdollistaa korttelissa
901 sijaitsevan eläinlääkäritoiminnan kehittämisen ja puistoyhteyden toteuttamisen. Samassa yhteydessä korttelialueen kaavamerkintä (TY) on
muutettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueeksi (AL). Korttelialuetta
on myös hieman laajennettu vastaamaan samaan aikaan laadittavan asemakaavamuutoksen aluevarausta.
Esityslistan liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / asemakaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / osayleiskaavamuutos
Asemakaavaluonnos 1:1000
Osayleiskaavamuutosluonnos 1:10 000
Asemakaavan selostusluonnos
Osayleiskaavamuutoksen selostusluonnos
Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.
Vt.kaupunkisuunnittelukeskuksen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi suunnittelutoimiston laatimat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja hyväksyy asemakaavaluonnoksen sekä osayleiskaavamuutosluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n
mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044
5772732

_____________________
KAUPSL 27.10.2020 § 49
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja kaavaluonnokset ovat olleet MRL
62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 13.8. – 11.9.2020.
Kaavaluonnoksista saatiin Satakuntaliiton ja teknisen lautakunnan lausunnot sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kommentit. Yhtään huomautusta ei kaavaluonnoksista jätetty. Luonnoksista saadun palautteen perusteella asemakaavaan lisättiin osayleiskaavamuutoksessa osoitettu ulkoilureitti. Lisäksi asemakaavan ja osayleiskaavamuutoksen kaavaselostuksia täydennettiin tarpeellisilta osin. Osayleiskaavamuutoksen varsinaiseen kaavaratkaisuun ei katsottu tarpeelliseksi tehdä
muutoksia.
Esityslistan liitteet:

Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
Asemakaavakartta 1:1000
Osayleiskaavamuutoskartta 1:10 000
Asemakaavaselostus
Osayleiskaavamuutoksen selostus
Tonttijako
Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet sekä asemakaavaehdotuksen ja osayleiskaavamuutosehdotuksen ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksista tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja Satakuntaliitolta.

Vt. kaupunkisuunnittelukeskuksen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet sekä asemakaavaehdotuksen ja osayleiskaavamuutosehdotuksen ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
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Kaavaehdotuksista tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja Satakuntaliitolta.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044
5772732

_____________________
KHALL 02.11.2020 § 242
Esityslistan liitteet:

Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
Asemakaavakartta 1:1000
Osayleiskaavamuutoskartta 1:10 000
Asemakaavaselostus
Osayleiskaavamuutoksen selostus
Tonttijako
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää asettaa asemakaavaehdotuksen ja osayleiskaavamuutosehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksista tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja Satakuntaliitolta.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginkanslia
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Satakuntaliitto

Lisätietoja antaa:

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto,
044 577 2732

_____________________
KHALL 21.06.2021 § 229
Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.11. - 7.12.2020 välisen ajan.
Kaavaehdotuksesta saatiin Satakuntaliiton lausunto sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kommentit. ELY-keskus
edellytti kommentissaan liito-oravainventoinnin tekemistä alueelle. Yhtään
muistutusta ei kaavaehdotuksesta jätetty.
Ehdotuksesta saadun palautteen perusteella alueelle toteutettiin liito-oravainventointi keväällä 2021, jossa ei löytynyt merkkejä liito-oravan oleskePöytäkirjan tarkastajat:
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lusta inventoitavalla alueella. Itse kaavaratkaisuun ei tehty muutoksia.
Esityslistan liitteet:

Asemakaavakartta 1:1000
Asemakaavaselostus
Tonttijako
Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
Valmistelija vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet ja esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavaehdotuksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto,
044 577 2732

_____________________
Yvalt 28.06.2021 § 49
Esityslistan liitteet:

Asemakaavakartta 1:1000
Asemakaavaselostus
Tonttijako

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asemakaavaehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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23.02.2021
27.04.2021
03.05.2021
21.06.2021
28.06.2021

Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelin 304 tonttia 1 koskeva
asemakaavan muutos (Rivieeran asuinkorttelialueen asemakaavan muutos 2)
917/51.512/2016
KAUPSL 23.02.2021 § 15
Kaavamuutoksen kohteena olevalle korttelialueelle on laadittu vuonna
2017 asemakaavamuutos, jossa aiemmin rivitalorakentamiseen osoitettu
korttelialue muutettiin asuinpientalojen korttelialueeksi, joka mahdollistaa
yhtiömuotoisesti kymmenen pienomakotitalon rakentamisen. Pienomakotitalojen rakentaminen ei ole kuitenkaan yrityksistä huolimatta lähtenyt toteutumaan ja tästä syystä tontin omistajat ovat esittäneet kaupungille, että
korttelialueen asemakaavaa muutettaisiin siten, että korttelialueelle olisi
mahdollista toteuttaa sekä rivi- että omakotitaloja. Rivitalot toteutettaisiin
korttelialueen itäosaan ja omakotitalot alueen länsiosaan. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 8.12.2020 käynnistää asemakaavamuutoksen laatimisen.
Asemakaavamuutosluonnoksessa korttelialuetta 304 on muutettu siten, että alueen itäosaan on mahdollista toteuttaa rivitaloja ja alueen länsiosaan
pientaloja. Rakennusten sijoittelu on tarkoin määritelty kaavassa. Kaavassa on osoitettu rakennusalat kahdelle enintään 400 k-m² suuruiselle rivitalolle sekä kahdelle enintään 200 k-m² suuruiselle pientalolle, jotka voidaan
toteuttaa yksi tai kaksiasuntoisina. Rivitaloille on osoitettu lisäksi auton säilytyspaikan rakennusalat sekä paikoitusalue ja pientaloille erillinen rakennusoikeus talousrakennukselle. Asuinrakennusten suurin sallittu kerrosluku on voimassa olevan kaavan mukaisesti II. Liittymä rivitaloille on osoitettu Pohjankadulta ja liittymä omakotitaloille on osoitettu Väinämöisenkadulta.
Esityslistan liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan muutosluonnos 1:1000
Asemakaavan selostusluonnos
Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi suunnittelutoimiston laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyy asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi suunnittelutoimiston laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyy asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin.
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-

Lisätietoja antaa:
Maankäyttöinsinööri, vt.kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732
_____________________
KAUPSL 27.04.2021 § 24
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavamuutosluonnos ovat
olleet MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 4.3. – 6.4.2021.
Kaavaluonnoksesta saatiin Satakunnan Museon, Satakuntaliiton ja Satakunnan pelastuslaitoksen lausunnot sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kommentti. Lausunnot ja kommentti liittyivät lähinnä rakentamisen tarkempaan ohjaukseen. Kaavaluonnoksesta
saatiin myös kaksi osallisten huomautusta. Huomautukset koskivat alueen
liikennöintiä, kaava-alueen laajuutta, rivitalojen rakentamista ja niiden kerroslukua. Lausuntoihin ja huomautuksiin on laadittu vastineet. Luonnoksesta saadun palautteen perusteella rivitalojen suurin sallittu kerrosluku on
muutettu yhteen kerrokseen. Tähän on saatu kiinteistön omistajien suostumus. Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty tarpeellisilta osin.
Asemakaavassa on osoitettu sitova tonttijako.
Esityslistan liitteet:

Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
Saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet
Kaavakartta 1:1000
Kaavaselostus
Tonttijako
Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja
esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL
65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Satakunnan Museolta.

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja
esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL
65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Satakunnan Museolta.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 5772732
_____________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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KHALL 03.05.2021 § 157
Esityslistan liitteet:

Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
Saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet
Kaavakartta 1:1000
Kaavaselostus
Tonttijako
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n
ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi ja päättää pyytää
kaavaehdotuksesta lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta ja Satakunnan Museolta.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginkanslia
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Satakunnan Museo

Lisätietoja antaa:
Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 5772732
_____________________
KHALL 21.06.2021 § 227
Kaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä
6.5. - 4.6.2021 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Satakunnan Museon lausunnot, jotka liittyivät rakentamisen ohjaukseen ja polkupyöräpysäköintiin. Yhtään muistutusta ei kaavaehdotuksesta jätetty. Saadun palautteen perusteella ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä kaavaan muutoksia.
Esityslistan liitteet:

- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Tonttijako
- Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
Valmistelija vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet ja esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Kaupunginjohtaja ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:
Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 5772732
_____________________
Yvalt 28.06.2021 § 50
Esityslistan liitteet:

- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Tonttijako

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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21.06.2021
28.06.2021

Kankaanpään kaupungin ilmasto-ohjelma 2017–2025 / Tavoitteiden toteutuminen ja
toimenpiteet 2020
986/54.544/2017
KHALL 21.06.2021 § 226
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 24.4.2017 § 39 Kankaanpään ilmasto-ohjelman vuosille 2017 - 2025 asiaa valmistelleen työryhmän valmistelun mukaisena.
Ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden ja niiden vaikutusten seurantaa, pitkäjänteistä suunnittelua ja asioiden valmistelua varten on
vuoden 2017 lopulla nimetty monialainen ilmastotyöryhmä, joka koostuu
kaupungin eri palvelukeskusten virkamiehistä ja eri toimielimien luottamushenkilöedustajista yhteensä 14 jäsentä. Lisäksi työryhmään on kutsuttu
edustaja Vatajankoski Oy:stä ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristötarkastaja sekä asiantuntijana Esa Merivalli ILSA-hankkeesta.
Ilmastotyöryhmä ei ole kokoontunut vuosina 2019 - 2020. Ilmastotyöryhmä
on kokoontunut 5.5.2021 ilmasto-ohjelman toteuman arvioimiseksi ja tulevan ilmastotyön suunnittelua varten. Kokous on pidetty etäyhteydellä.
Ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutuminen ja vuonna 2017 - 2020 toteutetut toimenpiteet on kirjattu liitteenä olevaan taulukkoon. Ilmasto-ohjelman
tavoitteiden laajempi tarkastelu ilmastotyöryhmän toimesta on esitetty tehtäväksi vähintään kolmen vuoden välein eli seuraavan kerran viimeistään
keväällä 2020. Arviointi on jäänyt vuoden 2020 koronatilanteen vuoksi tekemättä ja tullaan tekemään 2022 keväällä. Kankaanpään kaupunki on
21.12.2016 liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017 - 2025. Energiatehokkuussopimus edellyttää vuosittaista raportointia energiankäytöstä, säästötoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista
Motiva Oy:n ylläpitämään seurantajärjestelmään. Energiatehokkuussopimusraportoinnit (KETS-raportointi) on tehty vuosittain määräaikaan mennessä.
Kankaanpään kaupungin ilmastotyötä tullaan jatkamaan kaupungin strategian ja ilmasto-ohjelman mukaisesti. Kaupungin ilmastojohtamisen kehittämiseksi on 1.5.2021 käynnistynyt kehittämishanke, joka jatkuu 30.11.2022
saakka ja jonka toivotaan kehittävän kaupungin ilmastotyön koordinointia
ja yhteistyötä eri hallintokuntien välillä, tuomaan uusia konkreettisia toimenpiteitä ilmaston ja ympäristön hyväksi sekä kehittämään uusia mittareita toimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Hankkeen puitteissa pyritään
myös aktiivisempaan tiedottamiseen kaupungin ilmastotyöstä. Hankkeelle
on nimetty ohjausryhmä.
Esityslistan liitteet:

Kankaanpään ilmasto-ohjelma 2017 - 2025, Toteuma 2017 - 2020
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Valmistelijan esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginhallitus merkitsee Kankaanpään ilmasto-ohjelman vuoden 2020
toteutuman tiedokseen ja välittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuus-
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tolle.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto
Ilmastotyöryhmä

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 577 2619

_____________________
Yvalt 28.06.2021 § 51
Esityslistan liitteet:

Kankaanpään ilmasto-ohjelma 2017 - 2025, Toteuma 2017 - 2020

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee Kankaanpään ilmasto-ohjelman vuoden 2020 toteutuman tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Yvalt 28.06.2021 § 52
Keskusvaalilautakunta on lähettänyt pöytäkirjanotteen keskusvaalilautakunnan pöytäkirjasta 16.6.2021 § 54 Kuntavaalit 13.6.2021 / tuloksen vahvistaminen.
Esityslistan liitteet:

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnan pöytäkirjasta 16.6.2021 § 54

Kaupunginhallituksen esitys:
Valtuusto merkitsee tiedoksi Kankaanpään kaupunginvaltuutetut ja heidän
varajäsenensä 2021 - 2025.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin
ottaminen mukaan Kankaanpään kaupungin strategiaan
Yvalt 28.06.2021 § 53
Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
"Geoparkin keskeisimmät tehtävät ovat:
1. Kansainvälisesti arvokkaan geologian, elollisen luonnon sekä maisemien ja kulttuuriperinnön vaaliminen.
2. Ympäristökasvatus, jonka tarkoitus on kasvattaa ymmärrystä alueen ainutlaatuisuudesta ja opastaa alueen kestävässä hyödyntämisessä nyt ja
tulevaisuudessa.
3. Paikallistalouden kehittäminen kestävän matkailun ja ympäristökasvatuksen avulla.
Nämä perusajatukset tulee ottaa huomioon kaikilla Kankaanpään kaupungin strategian painopistealueilla. Geoparkilla on valtava määrä valmista
materiaalia ja työkaluja, joita voidaan käyttää mm. markkinoinnissa, opetuksessa, yritystoiminnassa, taiteessa, hyvinvoinnissa ja yhteisöllisyydessä. Geopark-statuksen hyödyntäminen vaatii kaupungilta aktiivista otetta,
muuten hyöty jää vähäiseksi."
Päätös:
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Soikankadun ja Isohaankadun
päällystäminen
Yvalt 28.06.2021 § 54
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen
valtuustoaloitteen:
"Kankaanpään Tapalan kaupunginosassa asuu tuhansia ihmisiä. Siellä on
myös runsaasti rivi- ja kerrostaloja. Esitämme, että kolmeen kerrostaloon
liikenteen ohjaava Soikankatu päällystetään semminkin kun kaksi
kerrostaloista on vanhustentaloja ja siten niissä asuu myös vaikeasti
liikkuvia.
Samoin esitämme Isohaankadun tarvitsevan päällysteen, koska kadun
varrella on runsaasti liikennettä, koska kadun varrella on neljä rivitaloa ja
lisäksi omakotiasukkaita. Monet vähemmänkin liikennöidys kadut ovat jo
päällystettyjä!"
Päätös:
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta kuntalain 136 §:n mukaan, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, taikka kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista (kuntalaki
24 §), taikka kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita.
Pykälät 40, 41, 42, 43, 46, 51, 52, 53, 54

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja
valitusperuste

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sen lisäksi päätökseen, joka koskee yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä, valituksen saa tehdä Lounais-Suomen
ympäristökeskus, maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät

44, 45, 47, 48, 49, 50,

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Valitusviranomaisen puhelin- ja faksinumerot:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU

Vaihde
Kirjaamo
Faksi
Sähköposti

029 56 42400
029 56 42410
029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Valituskirjelmä

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 1.7.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n
mukaisesti.
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen
Oikeudenkäyntimaksu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä
säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

