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Sivu 1

Paikka

Kuohun kokoustila (Porvarintie 20 A 3)

Aika

keskiviikko 21.5.2014 klo 18.00 - 20.10

Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Mäntylä Anu
Harjunpää Markku
Alanko Tarja
Annala Antti
Filppula Martti
Harjula Riikka
Kaleva Heidi
Korkeamäki Jaana
Luopa Kalevi
Nisula Harri

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
Antti Annalan varajäsen

Leppäniemi Jukka

kunnanhallituksen puheenjohtaja, §:t 6-8 ja 12, klo
18.00 –18.55
kunnanhallituksen edustaja
kunnaninsinööri, asiantuntija §:t 6-8, klo 18.00 –18.45
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Tuisku Minna-Liisa
Salonen Markku
Nevala Marjo
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

Asiat

§:t 6 - 12

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Harjula ja Jaana Korkeamäki.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Anu Mäntylä
puheenjohtaja

Marjo Nevala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva 28.5.2014

Riikka Harjula
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Teuvan kunnanvirastossa 2.6.2014

Marjo Nevala, toimistosihteeri

Jaana Korkeamäki
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D: 114/2013
Kokouspäivämäärä
21.05.2014

TEUVAN KUNTA
Tulevaisuuslautakunta

Sivu 2
6§

Lausunto Kirkonseudun asemakaavan muutoksesta, Lehtiharjun alue
Dnro D/114/10.02.02/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 18.3.2013 § 72, 28.10.2013 § 218, 13.1.2014 § 4 ja 1.4.2014 § 88.
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 72 §
18.3.2013

Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen palvelurakenteen kehittäminen ja toiminnan tehostamiseen liittyvä kehitysprosessi ovat parhaillaan käynnissä.
Yhtenä kehittämisen painopistealueena on Lehtiharjun alueen kehittäminen
ja siellä tapahtuvan palvelutuotannon kehittäminen. Palvelutuotannon näkökulmasta erityisesti Teuvalla on puutetta tehostetun palveluasumisen
asiakaspaikoista.
Lehtiharjun alueen rakennuksista mm. Mäntyniemi on alun perin rakennettu
sairaalan hallintorakennukseksi 1966 ja muutettu palvelurakennukseksi
1996. Mäntyniemi alkaa olla rakennuksen osalta elinkaarensa loppupuolella. Kehittämisen keskipitkällä aikajänteellä katsottuna rakennuksen käyttöä
voidaan vielä jatkaa, mutta mittavampia peruskorjaustyyppisiä laajoja korjauksia tai laajennuksia ei ole järkevää toteuttaa.
Palvelutuotannon kehittämiseksi ja uudisrakentamisen toteuttamiseksi siten, että nykyisiä toimintoja ei tarvitse siirtää korvaaviin tai väistötiloihin, on
tarpeellista, että Lehtiharjun alueella tehtäisiin asemakaavamuutos. Asemakaavaa korjattaisiin siten, että Tammitien pohjoispuolella korttelissa 241
olevat pientalorakentamiseen osoitetut AO-tonttialueet (tontit 1, 4 ja 5)
muutetaan myös julkisen palvelutuotannon alueiksi. Alueen nykyinen asemakaavatilanne ilmenee liitteestä.
Kunnaninsinööri on pyytänyt Pöyry Oy:ltä tarjousta Lehtiharjun alueen julkisen palvelutuotannon alueen laajentamiseksi koko korttelin osalle. Tarjoushinta on 4 500 euroa. Tarjous esityslistan liitteenä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää asemakaavan muutostyön Lehtiharjun alueen korttelin 241 osalta.
Kaavamuutoksessa julkisen palvelun aluetta laajennetaan myös korttelin
pientaloasumiseen tarkoitettujen AO-tonttien osalle aina Tammitiehen asti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
___________

Khall 218 §
28.10.2013

Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa valmistellut asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä laatinut kaavaluonnoksen. Luonnoksessa aiemmin pientalotontteina olevasta alueesta on
muodostettu sosiaali- ja terveystointa palvelevien rakennusten korttelialue,
joka muodostuu kolmesta erillisestä tontista. Alueen tonttitehokkuus on e=
0,35, mikä mahdollistaa tontille 1 kerrosalaltaan noin 1900 m2:n ja tontille
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Kokouspäivämäärä
21.05.2014

TEUVAN KUNTA
Tulevaisuuslautakunta
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2 noin 1350 m2:n suuruisen sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan
yksikön rakentamisen. Kaavamuutoksessa myös kaukolämpö ja viemärilinjoille varattu johtokäytävä on siirretty Horontien läheisyyteen.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Lehtiharjun alueen maankäytön
kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus
päättää seuraavista toimenpiteistä

Kja

-

asettaa asemakaavan tarkistamista ja laajentamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen valmisteluaineistoineen nähtäville 25 päivän ajaksi 4.11.2013 - 29.11.2013;

-

että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;

-

pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavaluonnoksesta 29.11.2013 mennessä

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Khall 4 §
13.1.2014

Nähtävillä oloaikana 4.11 - 29.11.2013 Lehtiharjun asemakaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettujen muistutusten
pohjalta on laadittu kaavoittajan vastine ja kaava-aineistoa on täydennetty
aiheellisilta osin. Asemakaavasta on valmisteltu myös kaavaehdotus, joka
on tarpeen asettaa nähtäville 30 päivän ajaksi.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys:
Lehtiharjun alueen maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteitä

Kja

-

asettaa asemakaavaehdotuksen valmisteluaineistoineen nähtäville 30
päivän ajaksi 15.1.2014 - 14.2.2014;

-

että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;

-

pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavaehdotuksesta 14.2.2014 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Tulevaisuuslautakunta
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Kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana on alueen hankekehityksestä johtuen tullut muutoksia, jotka ovat niin merkittäviä, että kaavaehdotus on tarpeen laittaa uudelleen nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksesta 15.1.14.2.2014 aikana saaduista vastineista on laadittu myös kaavoittajan vastine ja valmisteluaineistoa on täydennetty myös tältä osin.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys:
Lehtiharjun alueen maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä
-

-

Kja

asettaa täydennetyn asemakaavaehdotuksen valmisteluaineistoineen
nähtäville 30 päivän ajaksi 9.4.2014 - 13.5.2014;
että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavaehdotuksesta 13.5.2014 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Tulev.ltk. 6 §
21.5.2014
Pja

Kunnaninsinööri Markku Salonen esitteli kaava-asiakirjoja kokouksessa.
Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta keskustelee mahdollisen lausunnon antamisesta.
Päätös: Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta totesi, että sillä ei ole
huomauttamista kaavaehdotuksesta.
____________
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Kokouspäivämäärä
21.05.2014

TEUVAN KUNTA
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Lausunto kaavaehdotuksista, Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus ja Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus kantatien 67 varrella
Dnro D/278/10.02.02/2013
Aikaisemmat käsittelyt:

Kunnanhallitus 19.8.2013 § 157, 26.8.2013 § 173, 7.10.2013 § 213 ja 22.4.2014
§ 94
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 157 §
19.8.2013

Teuvan kunta on huhtikuussa 2013 hankkinut maata kantatien pohjoispuolelta teollisuusalueen laajentamista varten. Alueen kehittämistoimet on
käynnistetty heti kaupanteon jälkeen ja kaavoituksen lähtökohdista on käyty
viranomaisten kanssa neuvottelut 29.4.2013 ja 3.5.2013. Ely-keskus on
neuvottelujen jälkeen 8.5.2013 päivätyllä kirjeellä tarkentanut käydyissä
neuvotteluissa esittämiään näkemyksiä suunnittelualueen osalta tarvittavista kaavamuutoksista. Lisäksi on järjestetty neuvottelu Pohjanmaan museon
kanssa 17.5.2013.
Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa valmistellut kesän kuluessa
pidettyjen neuvottelujen pohjalta kantatien pohjoispuolen kaavoitukseen liittyviä asiakirjoja, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleiskaava- ja asemakaavaluonnoksen alueesta. Asiakirjat esityslistan ohessa.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys:
Maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

Kja

-

päättää käynnistää osayleiskaavan tarkistamisen sekä asemakaavan
tarkistamisen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
mainituilla alueilla;

-

julistaa osayleiskaavan laadinta-alueelle rakennuskiellon ja määrää
alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen osayleis- ja asemakaavan laatimisen ajaksi;

-

asettaa osayleiskaavan tarkistamista sekä asemakaavan tarkistamista
ja laajentamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
osayleis- ja asemakaavaluonnoksen nähtäville 20 päivän ajaksi
22.8.2013 - 10.9.2013;

-

päättää, että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa
julkaistaan;

-

pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, osayleiskaavasekä asemakaavaluonnoksesta 10.9.2013 mennessä;

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Arto Heinola ja Esko Lehtimäki eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn.
____________
Khall 173 §
26.8.2013
Kja

Kunnanhallituksen kokouksen 19.8.2013 pöytäkirjantarkastajaksi valittiin
Arto Heinola. Hän oli kuitenkin esteellinen pykälän 157 osalta.
Ehdotus: Kunnanhallitus tarkastaa ja hyväksyy 19.8.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirjan pykälän § 157 osalta.
Todetaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnokset
asetetaan nähtäville ajalla 29.8.2013 - 17.9.2013. Mahdolliset muistutukset
ja lausunnot tulee toimittaa 17.9.2013 mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.
___________

Khall 213 §
7.10.2013

Kaavaluonnosten nähtävillä oloaikana saatiin lausunnot kahdeksalta viranomaistaholta. Saaduista lausunnoista on laadittu 2.10.2013 kaavan laatijan
vastine ja kaavaehdotuksia on täydennetty vastineessa saatujen huomautusten pohjalta.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Kunnanhallitus päättää
1) asettaa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkennusehdotuksen
ja Kirkonseudun asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi
10.10.2013 – 8.11.2013;
2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
3) että osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa mainituilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot nähtävillä oloajan kuluessa;
4) että molempien edellä mainittujen kaavaehdotusten asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus kaavamuutosalueen kiinteistönomistajille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 8.11.2013.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että asia palautetaan valmisteluun. Jatkovalmistelussa järjestetään kyseisten kaavojen tarkistusten tavoitteista neuvottelu, jossa on mukana kaavoittaja, kunnanhallituksen edustaja, rakennustarkastaja, paikallisia yrittäjiä
ja tarvittaessa muita asiantuntijoita ja intressiryhmiä.
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Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.
Merkittiin, että Esko Lehtimäki ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.
___________
Khall 94 §
22.4.2014

Kantatien pohjoispuolen kaavoituksen jatkovalmistelun osalta on pidetty
kunnanhallituksen päätöksen mukainen neuvottelu kaavoittajan, kunnanhallituksen edustajien, rakennustarkastajan sekä yrittäjien edustajan kesken 18.2.2014 ja pidetyn neuvottelujen pohjalta laadittiin uusi asemakaavaehdotus sekä täydennettiin osayleiskaavaehdotusta tarpeellisilta osin.
Ely-keskuksessa pidetyssä työkokouksessa 7.4.2014 on käyty viranomaisten kanssa vuoropuhelua uuden asemakaavaehdotuksen suunnittelun lähtökohdista ja kaavan sisällöstä. Neuvottelujen tuloksena uusi asemakaavaehdotus on täydennetty lopulliseen muotoonsa. Lisäksi osayleiskaavaehdotukseen on tehty tarvittavat muutokset.
Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Kunnanhallitus päättää
1) asettaa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkennusehdotuksen
ja Kirkonseudun asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi
30.4.2014 – 2.6.2014;
2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
3) että osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa mainituilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot nähtävillä oloajan kuluessa;
4) että molempien edellä mainittujen kaavaehdotusten asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus kaavamuutosalueen kiinteistönomistajille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 2.6.2014 mennessä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anu Mäntylä tämän pykälän osalta.
_____________

Tulev.ltk. 7 §
21.5.2014
Pja

Kunnaninsinööri Markku Salonen esitteli kaava-asiakirjoja kokouksessa.
Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta keskustelee mahdollisen lausunnon antamisesta.
Päätös: Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta totesi, että sillä ei ole
huomauttamista kaavaehdotuksista.
____________
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Lausunto Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaavasta
Dnro D/110/10.02.02/2013
Aikaisemmat päätökset: 18.3.2013 § 71, 8.4.2013 § 96, 18.11.2013 § 235 ja
22.4.2014 § 95
Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 71 §
18.3.2013

Megatuuli Oy on käynnistänyt tuulivoima-alueen kehittämiseen liittyvien
maanvuokrasopimusten hankinnan Viiatin alueen maanomistajien kanssa
vuodesta 2011 alkaen.
Nyt suunnittelun alla oleva alue on noin 1000 hehtaarin suuruinen ja tähän
mennessä maanvuokrasopimuksia on solmittu 101 kiinteistönomistajan
kanssa ja sopimuksen kohteena olevia maita on 671 ha.
Toimenpiteiden kohteeksi esitettävä alue on parhaillaan työn alla olevassa
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoimavaihekaavassa merkitty osittain tuulivoima-alueeksi. Tällä hetkellä vallitsevan tulkinnan mukaan tuulivoimapuiston sijoittaminen alueelle olisi vaihemaakuntakaavan mukaista.
Megatuuli Oy on 6.2.2013 kunnanhallitukselle osoittamallaan kirjeellä pyytänyt kuntaa käynnistämään osayleiskaavatyön alueen maankäytön järjestämiseksi. Kaavoituspyyntö esityslistan liitteenä.
Kunnanjohtaja ja kunnaninsinööri ovat neuvotelleet Megatuuli Oy:n kanssa
suunnittelualueen maankäytön kehittämiseen liittyen. Megatuuli Oy:n suunnitelmissa on käynnistää Viiatin alueelle 9 tuulivoimalan käsittävän tuulivoimapuiston kehittäminen. Megatuuli Oy:llä on meneillään Kurikan alueella
vastaavan kokoisten kahden erillisen alueen kehittämistoimet. Neuvotteluissa on käyty läpi tuulivoima-alueen kehittämiseen liittyviä maankäyttöön
ja kaavoitukseen liittyviä yksityiskohtia. Maankäytön kehittämistoimien tavoitteina on luoda edellytykset noin 9 tuulivoimalaitoksen rakentamiselle,
muun maankäytön kuten asumisen sekä loma-asumisen ja metsätalouden
harjoittamiselle, säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikennejärjestelyt tarkoituksenmukaisella
tavalla. Osatavoitteena on myös, että alueelle ei synny uutta kunnan vastuulla olevaa katuverkkoa ja että alueen sisäinen liikennöinti, mukaan lukien
huoltotiet, hoidetaan mahdollisin yksityistiejärjestelyin.
Megatuuli Oy on kaavoitustyön käynnistämiseen liittyvässä pyynnössään
esittänyt, että Tuulivoimapuisto Viiatti Oy vastaa alueen kehittämistoimiin
liittyvistä kustannuksista.
Lisäksi on sovittu että, Teuvan kunta johtaa kaavoitusta ja hankkii kaavoituspalvelut. Suunnittelualue on nykyisellään pääosin metsätalousaluetta,
mutta alueella on vireillä myös muita maankäyttöön liittyviä rakennushankkeita. Alueella olevien eri maankäyttövaatimusten ja vireillä olevien hankkeiden johdosta on tarpeen määrätä alueelle rakennuskielto ja MRL 128
§:ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus.
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Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) ryhtyä maankäytön kehittämistoimiin Viiatin alueella liitekartassa merkityllä alueella ja päättää käynnistää osayleiskaavan laadinnan eri maankäyttötapojen yhteensovittamiseksi;
2) asettaa suunnittelualueen rakennuskieltoon ja määrätä alueelle MRL
128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen kolmen vuoden ajaksi;
3) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi ryhtyä yhteistyöneuvotteluihin
osayleiskaavan laadintaan liittyen Kurikan kaupungin kanssa sekä
käynnistää sopimuksen mukaiset kehittämistoimet, mm. osayleiskaavan laadinnan;
4) että Megatuuli Oy/ Tuulivoimapuisto Viiatti Oy vastaa kaikista kehittämistoimintaan liittyvistä kustannuksista, kuten osayleiskaavan laadinnan, tarvittavien luonto-, ympäristö-, linnusto-, tieverkko- yms. selvitysten laadinnan kustannuksista. Lisäksi Megatuuli Oy hyväksyy, että
Teuvan kunta johtaa kaavoitusta ja hankkii kaavoituspalvelut.
5) että maankäytön kehittämistoimista laaditaan myöhemmin Teuvan
kunnan ja Megatuuli Oy:n / Tuulivoimapuisto Viiatti Oy:n välinen erillinen kehittämissopimus.
Keskustelun kuluessa Aulis Ranta-Muotio esitti, että kohtaan 2) lisätään
lause ¨metsätalouden harjoittamista ei kuitenkaan rajoiteta¨.
Paula Kaleva kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä, ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät
jaa, ja ne, jotka ovat Ranta-Muotion esityksen kannalla, äänestävät ei.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Jarmo Kiviluoma,
Jukka Leppäniemi, Anu Mäntylä, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei
äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva, Aulis Ranta-Muotio ja Irma Åkerblad
Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 hyväksyä esittelijän ehdotuksen.
Kuultiin asiantuntijana kunnaninsinööri Markku Salosta.
___________

Khall 96 §
8.4.2013

Kja

Toimenpiderajoituksen laajuudesta on käyty keskustelu metsänhoitoyhdistyksen ja alueen maanomistajien kanssa päätöksenteon jälkeen. Metsätalous perustuu suunnitelmalliseen metsänhoitoon ja sen rajoittamisella ei
ole vaikutusta tuulipuiston kaavoitukseen, joten tavanomainen metsätalous
voidaan jättää toimenpiderajoituksen ulkopuolelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
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D: 110/2013
Kokouspäivämäärä
21.5.2014

TEUVAN KUNTA
Tulevaisuuslautakunta

Sivu 10
8§

1)

kumota 18.3.2013 pykälän 71 2) -kohdassa tekemänsä päätöksen;

2)

asettaa Viiatin suunnittelualueen rakennuskieltoon ja määrätä alueelle
MRL 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen kolmen vuoden ajaksi.
Toimenpiderajoitus ei koske tavanomaista metsätaloutta;

3)

määrätä päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
Khall 235 §
18.11.2013

Megatuuli Oy on käynnistänyt Viiatin Saunamaan alueen osayleiskaavan
laadintatyön kevään 2013 aikana. Kevään ja kesän aikana on tehty
osayleiskaavan laadintaan liittyviä selvityksiä. Samalla on laadittu myös
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Megatuuli Oy on käyttänyt kaavakonsulttina SITO Oy:tä, joka on vastannut
osayleiskaavan kaava-aineistojen valmistelusta.
Kaavan valmistelu on saatu siihen vaiheeseen, että valmiina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleiskaavaluonnos valmisteluaineistoineen.
Esityslistan ohessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, osayleiskaavaluonnos, kaavaselostus sekä laaditut eri selvitykset.
Kaavoittajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan laadintaan liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi 27.11.2013 –
31.12.2013;
2) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi 27.11.2013 – 31.12.2013;
3) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;
4) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville
lähetetään kirjallinen ilmoitus arviointisuunnitelmissa mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 31.12.2013 mennessä.
5) että em. asiakirjojen nähtävillä oloaikana Megatuuli Oy järjestää suunnittelualueella oleville kiinteistönomistajille sekä päätöksentekijöille informaatio- ja kuulemistilaisuuden, jossa ovat edustettuna kunnan ja
Megatuuli Oy:n edustajat, kaavan laatija sekä kaavoittaja.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
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D: 110/2013
Kokouspäivämäärä
21.5.2014
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Sivu 11
8§

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Khall 95 §
22.4.2014

Osallistumis- ja arviointiluonnoksesta sekä osayleiskaavaluonnoksesta
nähtävillä oloaikana 27.11. - 31.12.2013 saatujen lausuntojen pohjalta on
laadittu kaavoittajan vastine ja osayleiskaavaehdotusta ja valmisteluaineistoa on täydennetty kaavoittajan vastineessa esitetyn mukaisesti.
Kaavoittajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1)

asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmisteluaineistoineen nähtäville 30 päivän ajaksi 30.4 – 2.6.2014;

2)

että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen
ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan;

3) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville
lähetetään kirjallinen ilmoitus osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 2.6.2014 mennessä.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Tulev.ltk. 8 §
21.5.2014
Pja

Kunnaninsinööri Markku Salonen esitteli kaava-asiakirjoja kokouksessa.
Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta keskustelee mahdollisen lausunnon antamisesta.
Päätös: Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta totesi, että sillä ei ole
huomauttamista kaavaehdotuksesta.
_____________
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D: 167/2014
Kokouspäivämäärä
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9§

Kuntalainen vaikuttaa (KuVa) -projektin käynnistäminen
Dnro D/167/00.01.02/2014
Tulev.ltk.

Suomi liittyi 23.4.2013 Avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen, jonka
tavoitteena on kansalaisten osallisuuden sekä hallinnon läpinäkyvyyden,
vaikuttavuuden ja tuottavuuden sekä vastuullisuuden lisääminen. Suomen
Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmassa on nostettu esille seuraavat
osa-alueet:
1. Avoin toiminta
2. Selkeä kieli
3. Avoin tieto
4. Hallinto mahdollistajana
Teuvan kunnanhallitus hyväksyi 5.5.2014 § 113 Teuvan kunnan Avoin hallinto -hankkeen toimintasuunnitelman ja nimesi hallintojohtaja Marko Lähteen yhteyshenkilöksi Teuvan kunnan ja Avoimen hallinnon toimintaohjelman välille. Teuvan kunnan Avoin hallinto -hankkeen toimintasuunnitelma
on seuraava:
Teuvan kunta käy läpi, mitä hyviä käytäntöjä kunnassa jo on avoimuuden edistämisessä ja millä tavoin kunta aikoo edelleen edistää avointa
hallintoa vuosina 2014 - 2015. Kunta kertoo näistä toimenpiteistä verkkosivuillaan ja toimittaa yhteenvedon niistä valtiovarainministeriöön
31.5.2014 mennessä.
Teuvalla kiinnitetään huomiota erityisesti selkeään virkakieleen. Selkeä
virkakieli antaa ihmiselle mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja saada
äänensä kuuluviin. Yhteiseksi tarkoitetut asiat pyritään saamaan yhteisiksi kielen avulla.
Valmisteluasiakirjojen ja päätösten kieleen tullaan kiinnittämään huomiota. Erilaisten tekstien ja asiakirjojen tarkistukseen voi käyttää asiakkaita ja palautteen antamisen voi tehdä helpoksi esimerkiksi antamalla
kirjeissä, verkkosivuilla ym. kehotuksen ja osoitteen, johon palautetta
voi lähettää.
Avoimen hallinnon edistämisen yhteyshenkilönä Teuvan kunnan ja
Avoimen hallinnon toimintaohjelman välillä toimii hallintojohtaja Marko
Lähde, jonka tehtävänä on seurata Avoimen hallinnon uutiskirjeitä ja
nostaa esille edistettäviä asioita esimerkiksi kunnan johtoryhmän käsittelyyn sekä jakaa kunnan hyviä käytäntöjä muiden hallinnon toimijoiden
kanssa.
Valtionvarainministeriössä toimeenpanon etenemisestä tehdään itsearviointi ensimmäisen toimeenpanovuoden jälkeen, 30.9.2014 mennessä.
Tätä seuraa riippumaton arviointi tammikuun 2015 loppuun mennessä.
Toimintaohjelmaa päivitetään itsearvioinnin pohjalta maaliskuuhun 2015
mennessä.

Tulevaisuuslautakunnan näkemyksen mukaan keskinäinen luottamus kuntalaisten ja päättäjien välillä lisää kunnan tehokkuutta. Sisäisen ja ulkoisen
viestinnän toimivuus, sekä siihen panostaminen näkyy hyvinvoivana kuntaorganisaationa, työyhteisönä sekä tyytyväisinä kuntalaisina. Näihin seikkoihin tulisi kunnassamme paneutua.
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on nostettava korostetummin esiin. Luottamushenkilöiden tulee olla helposti lähestyttäviä.
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TEUVAN KUNTA
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D: 167/2014
Kokouspäivämäärä
21.05.2014

Sivu 13
9§

Esimiestyön ja johtamisen merkitykseen vaikeina aikoina ja muutostilanteissa on lisättävä erityistä huomiota.
Tulevaisuuslautakunta haluaa osaltaan olla luomassa uusia, hyviä käytäntöjä avoimeen hallintoon.
Pja

Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se käynnistää Avoin hallinto -toimintasuunnitelman ohella KuVa-projektin (Kuntalainen vaikuttaa; työnimi), joka konkretisoisi ja toisi koko kunnan laajaan tietoisuuteen erinomaisen tärkeän toimintasuunnitelman.
KuVa-projektin toimesta ehdotetaan järjestettäväksi 2-4 kertaa vuodessa
avoin yleisötilaisuus, jossa paikalla olisivat valtuutetut ja kunnanhallituksen
jäsenet. Tilaisuudet järjestettäisiin teemoittain. Tilaisuuden aloittaisi kullakin
kertaa aiheeseen sopiva alustaja. Alustajat olisivat mahdollisuuksien mukaan entisiä/nykyisiä teuvalaisia, tai oman, aiheeseen liittyvän alan vahvoja
osaajia (ehdotuksia esityslistan ohessa).
Tilaisuuksien edut:
- matalan kynnyksen osallistuminen niin luottamushenkilöille kuin kuntalaisillekin;
- koulutusta avoimen hallinnon toimenpideohjelman edellytysten takaamiseksi;
- tarjoaa uusia työkaluja vuorovaikutukseen eri sidosryhmien välillä;
- elinvoima- ja muutosjohtaminen keskiöön;
- uusia toimintatapoja viestintään ja tiedottamiseen;
- mahdollinen positiivinen näkyvyys mediassa;
- vaikuttamisen uudet tuulet, innovatiiviset ideat, rohkea uudistuminen, ym.;
- käynnistetään kummivaltuutettutoiminta Teuvan yhtenäiskoulun kaikille luokkaasteille;
- haastetaan Teuvan yhtenäiskoulun äidinkielen- ja yhteiskuntaopin opettajat
osallistamaan valtuutettuja/hallituksen jäseniä oppilaiden tehtäviin tuntisuunnitelmien mahdollisuuksien mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi päätettiin esittää kunnanhallitukselle, että Kuntalainen vaikuttaa
(KuVa) -projektin toteuttamiseksi ja näkyvien toimenpiteiden takaamiseksi
perustetaan työryhmä, joka toimii hallintojohtajan apuna asian jalkauttamisessa kuntalaisten keskuuteen.
Tulevaisuuslautakunnan edustajina työryhmään esitetään nimettäväksi
Riikka Harjula, Anu Mäntylä ja Harri Nisula.
____________
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Esitys skeitti-/parkour-/skoottauspuiston saamiseksi Teuvalle
Dnro 168/12.04.02.00/2014
Tulev.ltk. 10 §

Nuorten keskuudessa skeittausta, skoottausta ja parkouria harrastavien
määrä on jatkuvassa kasvussa. Ongelmana on kuitenkin se, että Teuvalla
ei ole osoitettu mitään yleistä aluetta, missä näitä lajeja voisi harrastaa.
Torilla olevaa esiintymislavaa on viime aikoina ryhdytty käyttämään skeittipaikkana, mikä on aiheuttanut lavan rikkoontumisen. Samoin Niperen lastauslaituria ym. kyseenalaisiakin paikkoja käytetään skeittaamiseen.
Nuorten taholta on esitetty toivomuksia skeittiparkin saamiseksi Teuvalle.
Nykyisin lajin harrastajat käyvät Kauhajoen skeittipuistossa, jonne vanhempien täytyy heitä kyyditä.
Skeittipuiston tulisi olla kestävärakenteinen, materiaalina esim. betoni. Puurakenteisten ramppien ongelmana on, että ne rikkoontuvat nopeasti. Puiston suunnitteluun, koristeluun, spreijaamiseen ym. olisi hyvä ottaa nuoret
mukaan.

Pja

Ehdotus: Tulevaisuuslautakunta esittää, että ryhdytään kartoittamaan paikallisen yrityksen, Betoniluoman, mahdollisuutta osallistua betonirakenteisen (nykyisin yleisin) skeitti-/parkour-/skoottauspuiston suunnitteluun/valmistamiseen.
Hankerahoituksen saanti puiston suunnitteluun/toteuttamiseen tulee selvittää.
Päätös: Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta päätti kartoittaa paikallislehdessä julkaistavalla ilmoituksella ym. tavoin, löytyisikö Teuvalta yhdistystä, järjestöä tai ryhmää, joka lähtisi vetämään hanketta ja hakemaan rahoitusta hankkeeseen.
Vapaa-ajantoimi velvoitetaan myös osaltaan puistohankkeen suunnitteluun
sekä hankkeen mahdollisuuksien selvittämiseen.
____________
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D: 135/2014

Sivu 15

Kokouspäivämäärä
21.05.2014

TEUVAN KUNTA
Tulevaisuuslautakunta

9§

Ilmoitusasiat
Dnro 135/00.02.04/2014
Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 11 §

Tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset helmi- ja maaliskuulta 2014
Työttömiä työnhakijoita
(ml. henk.koht. lomautetut)
- miehiä
- naisia
- alle 25-vuotiaita
- yli 50-vuotiaita
- yli vuoden työttömänä
Avoimia työpaikkoja
Työttömyysaste, %

helmikuu
2014

maaliskuu
2014

286
164
122
26
140
37
8
11,7

272
168
104
30
121
36
6
11,2

- Väestörekisterikeskuksen väkilukutilastot helmi- ja huhtikuulta 2014

helmikuu 2014
maaliskuu 2014
huhtikuu 2014
-

miehiä

naisia

yhteensä

muutos vuodenvaihteesta

2852
2851
2852

2792
2791
2792

5644
5642
5644

- 12
- 14
- 12

Teuvan kouluterveyskyselyn kuntaraportti; kysely on tehty keväällä 2013
Teuvan peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaille ja lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoille (raportti esityslistan ohessa)

- Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 5.5.2014 § 111; Torikioskin vuokraaminen teuvalaisille kädentaitajille. Torikioski on tulevaisuuslautakunnan
käytössä sunnuntaisin järjestettävää kesäkahvilatoimintaa varten.
Pja

Ehdotus: Asiat merkitään tulevaisuuslautakunnan tietoon saatetuiksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
____________
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Kokouspäivämäärä
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10 §

Muut asiat
Dnro 135/00.02.04/2014
Tulev.ltk. 12 §

Pykälien 6-8 käsittelyn jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka
Leppäniemi kertoi kunnan säästötoimiin liittyvien yhteistoimintaneuvotteluiden tämänhetkisestä tilanteesta.
Tulevaisuuslautakunta päätti kokoontua vielä yhden kerran ennen kesälomia. Ajankohdaksi sovittiin alustavasti tiistai 17.6.2014 kello 18.
____________
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Sivu 17

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 6-12

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Teuvan tulevaisuuslautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 20 A 4, 64700 TEUVA
faksi (06) 267 1070
sähköposti: kunta@teuva.fi
Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

