§ 144, YHK17 22.8.2018 17:00
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

ST: 1/2017

§ 145, YHK17 22.8.2018 17:00

ST: 2/2017

PÖYTÄKIRJATARKASTAJIEN VALINTA
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 29.8.2018.
Tarkastusvuorossa ovat Peter Nygård ja Pekka Ollila.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 146, YHK17 22.8.2018 17:00

ST: 3/2016

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Teknisen johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta hyväksyy esityslistan esitetyn muotoisena.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 147, YHK17 22.8.2018 17:00

ST: 4/2018

ILMOITUSASIAT
(BN/AJM)
- Teknisen johtajan päätöspöytäkirja 11.6.-12.8.2018.
- Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja 5.6 - 12.8.2018.
- Rakennustarkastajan päätökset 14.6.2018 ja 28.6.2018.
- Henkilöstöjohtajan päätös; vahtimestarille ja siistijälle myönnetty ammattialalisä ja työkokemuslisä 19.6 ja 20.6.2018.
- Maanmittauslaitoksen päätös 6.7.2018 tutkimusluvasta VindIn Pjelax
Oy Ab:lle
- Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue; 6.6.2018 pidetyn
tarkastustilaisuuden tarkastusraportti (KRS-Vesi).
- Ely-keskus; päätös 23.7.2018 pohjavedenoton tarkkailuohjelman päivittämisestä
Teknisen johtajan ehdotus:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 147, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Tcchef 7.18p

TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUTSPROTOKOLL /
TEKNISEN PÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Följande beslut jämte besvärsundervisning är publicerade fredagen den 31 augusti 2018 på stadens
hemsida http://www.kristinestad.fi
Seuraavat päätökset sekä valitusosoitus ovat julkaistu perjantaina 31 elokuuta 2018 kaupungin
kotisivuilla http://www.kristiinankaupunki.fi.

TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUT/ TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET 11.06 –
12.08.2018
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81

Anställande av diversearbetare på visstid.
Apu- ja sekatyöntekijän palkkaaminen määräajaksi.
Anhållan om alterneringsledigt.
Anomus vuorotteluvapaasta.
Anställande av planvaktmästare på viss tid.
Kenttävahtimestarin palkkaaminen määräajaksi.
Anhållan om oavlönad arbetsledighet.
Anomus palkattomasta työvapaasta.
Överföring av arrenderätt.
Vuokrasopimuksen siirto.
Överföring av arrenderätt.
Vuokrasopimuksen siirto.
Installation av fjärrvärmens distributionscentral till rådhuset.
Kaukolämmön alajakokeskuksen asentaminen raatihuoneeseen.
Reparation och rappning samt måning av Gymnasiets södra fasad.
Ruotsinkielisen lukion eteläpuoleisen julkisivun korjausrappaaminen ja maalaus.
Anhållan om oavlönad arbetsledighet.
Anomus palkattomasta työvapaasta.
Anhållan om partiell vårdledighet.
Anomus osittaisesta hoitovapaasta.
Anställande av biträdande byggnadsinspektör på viss tid.
Apulaisrakennustarkastajan palkkaaminen määräajaksi.
Förlängning av anställningstid för sommararbetare / KRS Gatu.
Kesätyöntekijän työsuhteen kestoajan pidentäminen/ KRS-Katu.
Överföring av arrenderätt.
Vuokraoikeuden siirto.
Grundundersökning för byggande av daghem; val av entreprenör.
Pohjatutkimus päiväkodin rakentamista varten; urakoitsijan valinta.
Korrigering av individuellt lönetillägg.
Henkilökohtaisen palkalisän tarkistus.
Anhållan om oavlönad arbetsledighet.
Anomus palkattomasta työvapaasta.
Avbrutande av upphandling.
Hankinnan keskeyttäminen.
Anställande av lokalvårdare på viss tid.
Siistijän palkkaaminen määräajaksi.
________________________
Anslagits på stadens hemsida http://www.kristinestad.fi 31.08.2018
Julkipantu kaupungin kotisivuille http.//www.kristiinankaupunki.fi 31.08.2018
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VÄGBYGGMÄSTARENS BESLUT/
TIERAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

Följande beslut jämte besvärsundervisning är publicerade 31.08.2018 på stadens hemsida
http://www.kristinestad.fi
Seuraavat päätökset sekä valitusosoitus ovat julkaistu 31.08.2018 2018 kaupungin kotisivuilla
http://www.kristiinankaupunki.fi

VÄGBYGGMÄSTARENS BESLUT/ TIERAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖKSET 05.06 –
12.08.2018.

§ 13

§ 14
§ 15

§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

Öppna portar; stängning av övre torget samt placering av infokiosker 1617.6.2018
Avoimet portit; ylätorin sulkeminen sekä infokioskien sijoitus 16-17.6.2018
Stängning av delar av Skatavägen 20.6-4.7.2018.
Skatantien määräosien sulkeminen 20.6-4.7.2018.
Sommarmarknaden; Stängning av Salutorget, Rådhusparken, del av Stortorget
samt del av gator 13-15.7.2018
Kesämarkkinat; Kauppatorin, Raatihuoneenpuiston, osa Suurtorista sekä teiden
osittainen sulkeminen 13.-15.7.2018
Stängning av del av Björndahlsvägen 2-3.7.2018.
Björndahlintien määräosan sulkeminen 2-3.7.2018.
Cirkus Finlandia; reservering av grusplan 8.8.2018.
Sirkus Finlandia; kenttävaraus 8.8.2018.
Stängning av del av Mellangärdsvägen
Mellangärdintien määräosan sulkeminen
Prime Time Music; hyrning av gatu- och allmänna områden 10-15.7.2019.
Prime Time Music; kadun ja yleisen alueen vuokraaminen 10-15.7.2018.
Potato Festival; tillstånd att använda trafikområdet bredvid Jungman 11.8.2018
Potato Festival; lupa käyttää Jungmanin vieressä olevaa liikennealuetta
11.8.2018

.
__________
Anslagits på stadens hemsida http://www.kristinestad.fi 31.08.2018
Julkipantu kaupungin kotisivuille http.//www.kristiinankaupunki.fi 31.08.2018

§ 147, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Julkipano Anslag BI ersättare AJM 14_06_18
RAKENNUSTARKASTAJAN ILMOITUS
MRL 142 § ja MRA 97 §
Kunta KRISTIINANKAUPUNKI
Alla lueteltuja lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä
Rakennuttajan nimi
(kylä,

Rakennuspaikka
tila ja RN:o)

pv kk v

19.06.2018

Rakennuksen käyttötarkoitus

Kiinteistön haltija

Siipyy

Granfors 8:10

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Strömsbäck 18:74

Asuinrakennuksen laajennus
sekä kalliolämpö, 1 kpl.
Asuinrakennuksen laajennus ja
korjaus

Kiinteistön haltija

Skaftung

Kiviranta 7:110

Autotalli/varastorakennus

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Allsten 31:86

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Separator 1:33

Sauna
Tulisijojen ja savuhormien
asennus asuinrakennukseen
sekä julkisivumuutos

Kiinteistön haltija

Krs

Hoxellskatan 14:59

Vapaa-ajan asunnon laajennus

Kiinteistön haltija

Puskamarkki Häggnäs 3:46

Lämpökeskus

Kiinteistön haltija

Härkmeri

Välimaa 8:83

Kiinteistön haltija

Krs

15/1502/11

Sauna
Teollisuusrakennuksen
laajennus, konttoritila

Kiinteistön haltija

Dagsmark

Stenlund 7:161

Kalliolämpö, 1 kpl.

Kiinteistön haltija

Skaftung

Storhem 1:164

Lämpökeskus

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

20/2020/1

Rivitalohuoneiston laajennus

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Ahdinko 31:100

Kiinteistön haltija

Krs

1/124/1072

Vierasmökki
Julkisivumuutos
asuinrakennuksessa

Kiinteistön haltija

Krs

6/606/7

Asuinrakennus

Kiinteistön haltija

Krs

2/268/1

Tilapäinen teltta

Kiinteistön haltija

Dagsmark

Osa Källback 1:248

Kiinteistön haltija
Päiväys ja allekirjoitus

Siipyy

Kotten 22:103

Puistomuuntamo
Tilapäinen rakennuslupa,
vierasmökki

Kristiinankaupunki 14.06.2018
Tämä ilmoitus on julkipantu Kristiinankaupungin kaupungin ilmoitustaululle
pv kk v
Todistaa

Ari-Johan Myllyniemi, rak.tark.sij.
18.06.2018
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BYGGNADSINSPEKTÖRENS MEDDELANDE
MBL 142 § och MBF 97 §
Kommun KRISTINESTAD
Datum för beslut rörande nedan uppräknade ansökningar om tillstånd
Byggnadsplats
(by, lägenhet och RNr)

Byggherrens namn

Dag mån år

19.06.2018

Byggnadens bruksändamål

Fastighetens innehavare

Sideby

Granfors 8:10

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Strömsbäck 18:74

Tillbyggnad av bostadsbyggnad
samt bergsvärme, 1 st.
Tillbyggnad och renovering av
bostadsbyggnad

Fastighetens innehavare

Skaftung

Kiviranta 7:110

Garage/förrådsbyggnad

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Allsten 31:86

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Separator 1:33

Bastu
Installation av eldstäder och
rökkanaler i bostadsbyggnad
samt fasadändring

Fastighetens innehavare

Krs

Hoxellskatan 14:59

Tillbyggnad av fritidsbostad

Fastighetens innehavare

Påskmark

Häggnäs 3:46

Värmecentral

Fastighetens innehavare

Härkmeri

Välimaa 8:83

Fastighetens innehavare

Krs

15/1502/11

Bastu
Tillbyggnad av industribyggnad,
kontorsutrymme

Fastighetens innehavare

Dagsmark

Stenlund 7:161

Bergsvärme, 1 st.

Fastighetens innehavare

Skaftung

Storhem 1:164

Värmecentral

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

20/2020/1

Tillbyggnad av radhuslägenhet

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Ahdinko 31:100

Fastighetens innehavare

Krs

1/124/1072

Gäststuga
Fasadändring på
bostadsbyggnad

Fastighetens innehavare

Krs

6/606/7

Bostadsbyggnad

Fastighetens innehavare

Krs

2/268/1

Tillfälligt tält

Fastighetens innehavare

Dagsmark

Del av Källback 1:248

Parktransformator

Fastighetens innehavare
Datum och underskrift

Sideby

Kotten 22:103

Tillfälligt bygglov, gäststuga

Kristinestad 14.06.2018
Detta meddelande har anslagits på staden Kristinestads anslagstavla
Dag mån år
Intygar

Ari-Johan Myllyniemi, byggn.insp.
ersättare
18.06.2018
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§ 147, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Julkipano Anslag BI AJM 28_06_18
RAKENNUSTARKASTAJAN ILMOITUS
MRL 142 § ja MRA 97 §
Kunta KRISTIINANKAUPUNKI
Alla lueteltuja lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä
Rakennuttajan nimi
(kylä,

Rakennuspaikka
tila ja RN:o)

pv kk v

03.07.2018

Rakennuksen käyttötarkoitus
Korjauksia + sisäisiä muutoksia
asuinrakennuksessa
Terassikatos
asuinrakennuksessa

Kiinteistön haltija

Krs

2/251/2072

Kiinteistön haltija

Skaftung

Björkbacken 1:161

Kiinteistön haltija

Puskamarkki Björkebo 5:74

Sauna

Kiinteistön haltija

Lapväärtti

Storvik 9:95

Kiinteistön haltija

Tiukka

Björkbo 1:52

Kiinteistön haltija

Krs

6/603/9

Lihakarjarakennus
Jätevesijärjestelmän
rakentaminen
Julkisivumuutos
asuinrakennuksessa

Päiväys ja allekirjoitus

Kristiinankaupunki 28.06.2018
Tämä ilmoitus on julkipantu Kristiinankaupungin kaupungin ilmoitustaululle
pv kk v
Todistaa

Ari-Johan Myllyniemi, rak.tark.sij.
02.07.2018

§ 147, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Julkipano Anslag BI AJM 28_06_18
BYGGNADSINSPEKTÖRENS MEDDELANDE
MBL 142 § och MBF 97 §
Kommun KRISTINESTAD
Datum för beslut rörande nedan uppräknade ansökningar om tillstånd
Byggnadsplats
(by, lägenhet och RNr)

Byggherrens namn

Dag mån år

03.07.2018

Byggnadens bruksändamål

Fastighetens innehavare

Krs

2/251/2072

Renovering + inre ändringar i
bostadsbyggnad

Fastighetens innehavare

Skaftung

Björkbacken 1:161

Terrasstak på bostadsbyggnad

Fastighetens innehavare

Påskmark

Björkebo 5:74

Bastu

Fastighetens innehavare

Lappfjärd

Storvik 9:95

Fastighetens innehavare

Tjöck

Björkbo 1:52

Fastighetens innehavare

Krs

6/603/9

Köttdjursstall
Byggande av
avloppsvattensystem
Fasadändring på
bostadsbyggnad

Datum och underskrift

Kristinestad 28.06.2018
Detta meddelande har anslagits på staden Kristinestads anslagstavla
Dag mån år
Intygar

Ari-Johan Myllyniemi, byggn.insp.
ersättare
02.07.2018

§ 148, YHK17 22.8.2018 17:00

ST: 5/2018

PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄVIKSEEN
(BN/AJM)
- Teknisen johtajan päätöspöytäkirja 11.6. -12.8.2018.
- Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja 5.6 -12.8.2018.
Teknisen johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää, ettei yllä mainittuja asioita
oteta käsittelyyn.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 148, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Högreorg 7.18p

BESLUT I ÄRENDEN SOM HÖGRE ORGAN KAN TA UPP TILL BEHANDLING
PÄÄTÖKSET ASIOISSA JOTKA YLEMPI ELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄVÄKSI

TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUT/ TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET 11.06 –
12.08.2018
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81

Anställande av diversearbetare på visstid.
Apu- ja sekatyöntekijän palkkaaminen määräajaksi.
Anhållan om alterneringsledigt.
Anomus vuorotteluvapaasta.
Anställande av planvaktmästare på viss tid.
Kenttävahtimestarin palkkaaminen määräajaksi.
Anhållan om oavlönad arbetsledighet.
Anomus palkattomasta työvapaasta.
Installation av fjärrvärmens distributionscentral till rådhuset.
Kaukolämmön alajakokeskuksen asentaminen raatihuoneeseen.
Reparation och rappning samt målning av Gymnasiets södra fasad.
Ruotsinkielisen lukion eteläpuoleisen julkisivun korjausrappaaminen ja maalaus.
Anhållan om oavlönad arbetsledighet.
Anomus palkattomasta työvapaasta.
Anhållan om partiell vårdledighet.
Anomus osittaisesta hoitovapaasta.
Anställande av biträdande byggnadsinspektör på viss tid.
Apulaisrakennustarkastajan palkkaaminen määräajaksi.
Förlängning av anställningstid för sommararbetare / KRS Gatu.
Kesätyöntekijän työsuhteen kestoajan pidentäminen/ KRS-Katu.
Grundundersökning för byggande av daghem; val av entreprenör.
Pohjatutkimus päiväkodin rakentamista varten; urakoitsijan valinta.
Korrigering av individuellt lönetillägg.
Henkilökohtaisen palkalisän tarkistus.
Anhållan om oavlönad arbetsledighet.
Anomus palkattomasta työvapaasta.
Avbrytande av upphandling.
Hankinnan keskeyttäminen.
Anställande av lokalvårdare på viss tid.
Siistijän palkkaaminen määräajaksi.

____________________

VÄGBYGGMÄSTARENS BESLUT/ TIERAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖKSET 05.06 –
12.08.2018
§ 13

§ 14

Öppna portar; stängning av övre torget samt placering av infokiosker 1617.6.2018
Avoimet portit; ylätorin sulkeminen sekä infokioskien sijoitus 16-17.6.2018
Stängning av delar av Skatavägen 20.6-4.7.2018.
Skatantien määräosien sulkeminen 20.6-4.7.2018.
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§ 15

§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

Sommarmarknaden; Stängning av Salutorget, Rådhusparken, del av Stortorget
samt del av gator 13-15.7.2018
Kesämarkkinat; Kauppatorin, Raatihuoneenpuiston, osa Suurtorista sekä teiden
osittainen sulkeminen 13.-15.7.2018
Stängning av del av Björndahlsvägen 2-3.7.2018.
Björndahlintien määräosan sulkeminen 2-3.7.2018.
Cirkus Finlandia; reservering av grusplan 8.8.2018.
Sirkus Finlandia; kenttävaraus 8.8.2018.
Stängning av del av Mellangärdsvägen
Mellangärdintien määräosan sulkeminen
Prime Time Music; hyrning av gatu- och allmänna områden 10-15.7.2019.
Prime Time Music; kadun ja yleisen alueen vuokraaminen 10-15.7.2018.
Potato Festival; tillstånd att använda trafikområdet bredvid Jungman 11.8.2018
Potato Festival; lupa käyttää Jungmanin vieressä olevaa liikennealuetta
11.8.2018

.
____________

Anslagsdatum för dessa beslut är fredagen den 31 augusti 2018
Näiden päätösten julkipanopäivä on perjantaina 31 elokuuta 2018

§ 149, YHK17 22.8.2018 17:00

TEKN: 250/2017

RASITETIEN TI 9435 KUNNOSSAPITO
(NB/AJM)(Yhdyskuntarakentamisen lautakunta 19.6.2018 §136)
Korttelissa 334 sijaitsevalla rasitetiellä TI 9435, ajotie Tiukantie 8:sta, on
kolme tonttia ja kaksi kiinteistönomistajaa. Tien kesäkunnossapito on aiheuttanut erimielisyyksiä kiinteistönomistajien kesken.
Tiekuntaa ei ole ja toimituspöytäkirjan mukaan kiinteistönomistajien Marianne ja Reino Juuselan, jotka omistavat yhden tontin, tulee vastata kolmasosasta kesäkunnossapitokustannuksista ja Saarisen kuolinpesän kahdesta
kolmasosasta syntyneistä kustannuksista, koska heillä on kaksi tonttia. Kristiinankaupunki huolehtii talvikunnossapidosta.
Tontinomistajat eivät ole laatineet yhteistä kirjallista tai suullista sopimusta
kesäkunnossapidon kustannuksista.
Asia on käsitelty Tiejaostossa 15.12.2016. Asiasta on jätetty valitus, joka on käsitelty Maaoikeudessa. Päätös annettiin 4.10.2017, jolloin Tiejaoston päätös kumottiin ja asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi Yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa.
Kristiinankaupungin kaupunki on tilannut tieyksikkölaskelman rasitetielle
TI 9435, koska epäselvyyksiä on ilmennyt yksiköissä, joita käytetään tien
kunnossapidon kustannusten jaossa.
Laki yksityisistä teistä; Tieosakkaista, jotka eivät muodosta tiekuntaa § 71
Jolleivät tieosakkaat muodosta tiekuntaa, on tienpitoa koskeva tieosakkaiden toimenpide sellaisenaan osakasta sitova vain, mikäli siitä on sovittu.
Tietä koskevasta sopimuksesta tai sitoumuksesta ovat sopijapuolelle vastuussa ainoastaan ne tieosakkaat, jotka ovat tehneet sopimuksen tai menneet sitoumukseen.
Milloin tieosakkaiden kesken ilmaantuu erimielisyyttä tienpitoa koskevassa
asiassa, on osakkaalla oikeus saattaa asia tielautakunnan ratkaistavaksi.
Jos erimielisyys koskee tieosakkaan velvollisuutta osallistua toisen osakkaan tietä varten ilman osakkaiden kesken tehtyä sopimusta suorittamien
toimenpiteiden kustannuksiin tielautakunnan asiana ratkaista, onko toimenpiteen katsottava tulleen hänenkin hyväkseen, ja velvoitettava, mikäli
vaatimus on tehty kolmen vuoden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta,
hänet korvaamaan kohtuullinen, enintään kuitenkin hänen saamaansa hyötyä vastaava osa kustannuksista.
Teknisen johtajan ehdotus:
Asia on käsiteltävänä, ehdotus annetaan kokouksessa.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta:
Asia poistettiin esityslistasta.
_______
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta § 149 / 22.08.218
Asia otetaan uudelleen käsittelyyn.
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TEKN: 121/2018

TIUKASSA SIJAITSEVAN RINGÅSENIN SILLAN UUSIMISTA KOSKEVAN TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
(NB/AJM)
Tiukan Ringåsvägenillä sijaitsevan Ringåsenin sillan uusimista koskeva tarjouspyyntö on julkaistu hankintaohjelma Hilmassa 24.4. – 15.5.2018. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 15.5.2018.
Määräaikana jätettiin kolme (3) tarjousta:
Destia Oy
Skanska Infra Oy
Seinäjoen Kiintorakenne Oy

455 774,53 €
820 928,65 €
672 135,25 €

(Kaikissa tarjouksissa alv 0 %)
Teknisen johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää hyväksyä edullisimman, Destia
Oy:n jättämän 455 774,54 €:n tarjouksen (alv 0 %) Tiukassa sijaitsevan
Ringåsenin sillan uusimiseksi.
Koska sillan rakentaminen tulee aloittaa matalan veden aikana, käytetään
käyttötalousarviosta yli jääneitä (liikenneväylät) varoja kunnes kaupunginvaltuusto tekee päätöksen lisämäärärahan myöntämisestä. Jos lisämäärärahaa ei myönnetä, suunnitellut kaupungin ylläpitämien teiden ojitukset ja
rummunvaihdot siirretään myöhempään ajankohtaan (vuoteen 2019).
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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TEKN: 171/2018

LAPVÄÄRTINJOESSA, SÖRÄNGENIN KOHDALLA OLEVAN KALLION POISTAMISTA
RÄJÄYTTÄMÄLLÄ KOSKEVAN TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
(NB/AJM)
Kirjallisia tarjouksia Lapväärtinjoessa Sörängenin kohdalla olevan n. 3450
m2:n kokoisen kallion poistamiseksi ja pois kuljettamiseksi on pyydetty
Maansiirtoliike Ulfves Oy:ltä, L. Simons Transport Ab:ltä, Kb Roger
Snickarsilta sekä kaupungin kotisivulla otsikon ”Ajankohtaista" alla. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 27.6.2018.
Määräaikana jätettiin kolme (3) tarjousta:
Maansiirtoliike Ulfves Oy
34,00 €/m2/m3
Kb Roger Snickars
39,97 €/m2/m3
Simons Transport Oy
28,50 €/m2/m3
(Kaikissa tarjouksissa alv 0 %)
Teknisen johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää hyväksyä edullisimman, L.
Simons Transport Ab:n jättämän tarjouksen 28,50 €/m3 (alv 0 %) Lapväärtinjoessa Sörängenin kohdalla olevan n. 3450 m2 :n kokoisen kallion poistamiseksi ja pois kuljettamiseksi.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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TEKN: 152/2018

LAUSUNTOPYYNTÖ; ELINKEINO- LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

(AJM/AJM)
OX2 Oy on jättänyt Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle anomuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta.
Suunnitelmat ovat muuttuneet Dagsmarkin tuulivoimapuiston osalta. Kaavaluonnoksessa on suunniteltu rakentaa 46 tuulivoimalaa (2-5 MW/kpl)
joiden kokonaiskorkeus on 215 metriä. Aikaisempi YVA käsitti 53-55 tuulivoimalaa. Yhtiöllä on tarkoituksena rakentaa korkeampia ja tehokkaampia
mutta pienempi määrä tuulivoimaloita:
Tuulivoimaloiden määrä 24 kpl
Napakorkeus 200 metriä
Roottorin halkaisija korkeintaan 200 metriä
Kokonaiskorkeus enintään 300 m.
Teho n. 7-8 MW
Tuulivoimapuiston kokonaistehoksi arvioidaan n. 168 -192 MW
Ratkaisua varten on laadittu
YVA-tarveharkintahakemus
Luontovaikutusten arviointi Dagsmarkin tuulivoimahankkeen YVAtarveharkintaa varten
Maankäyttö- ja maisemaselvitys Dagsmarkin tuulivoimahankkeen YVAtarveharkintaa varten
Näkemäalueanalyysi
Kuvasovitteet tuulivoimapuisto Dagsmark
Dagmarkin ja Rajamäenkylän tuulivoimahankkeiden päivitetty linnustovaikutusten arviointi
Välkeselvitys
Meluselvitys
Tuulivoimapuiston ulkopuolelle rakennettavien sähkölinjojen ympäristövaikutukset eivät ilmene selvityksistä.
Teknisen johtajan lausuntoehdotus:
Tuulivoimapuiston ulkopuolelle rakennettavien sähkölinjojen vaikutukset
tulee arvioida. Kristiinankaupungin kaupunki ei hyväksy ilmassa kulkevia
sähköjohtoja tuulivoimapuistoista kaupungin alueella, koska näillä katsotaan olevan huomattavat ympäristövaikutukset. Kristiinankaupungissa on
sähkölinjoja, joiden johdot kulkevat ilmassa sähköasemalle mutta uusien
ilmassa kulkevien sähkökaapeleiden lisäämistä on vältettävä. Monet toimijat ovat suunnitelleet sähkölinjakatujen käyttöä ja kaupunki on päättänyt, että se ei hyväksy uusia ilmassa kulkevia sähkökaapeleita kaupungin alueilla.
Muilta osin kaupungilla ei ole huomautettavaa.
Asia tarkastetaan välittömästi ja lähetetään ELY-keskukselle.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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Yhteenveto
OX2 Wind Finland Oy (OX2, hankevastaava) suunnittelee tuulivoimapuiston
rakentamista Dagsmarkin alueelle, Kristiinankaupunkiin. Hankkeesta on toteutettu YVAmenettely vuosina 2014-2015 ja hankkeen osayleiskaavan laadinta on käynnistetty vuonna
2013. Hankesuunnitelmaa ollaan päivittämässä tuulivoimaloiden koon ja määrän osalta,
jonka vuoksi pyydetään päätöstä YVA-menettelyn tarpeesta päivitettyjen suunnitelmien
osalta.
Tuulivoimaloiden määrä on päivitetyssä hankesuunnitelmassa 24 voimalaa, kun YVAmenettelyssä tarkastellut vaihtoehdot käsittivät 55 ja 53 voimalaa. YVA-menettelyssä
tarkasteltiin kokonaiskorkeudeltaan 215 metriä korkeita voimaloita. Tuulivoimaloiden
tekniikan kehittymisen myötä voimaloiden koko on kasvanut ja päivitetty
hankesuunnitelma on laadittu kokonaiskorkeudeltaan 300 metrin voimaloille. Arvio
hankkeen kokonaistehosta on vähemmän kuin toteutetussa YVA-menettelyssä tarkasteltu
maksimikokonaisteho.
Päivitetyn hankesuunnitelman merkittävimpiä vaikutuksia ympäristöön on arvioitu
mallinnusten ja asiantuntija-arvioiden avulla. Esitetyt arviot vaikutuksista ovat
enimmäisvaikutuksia, jotka on arvioitu voimaloiden enimmäismäärällä ja
enimmäiskoolla. Vaikutuksia arvioidaan tarkemmin hankkeen myöhemmissä vaiheissa,
mukaan lukien rakennuslupahakemusten yhteydessä toteutettavat melu- ja
välkemallinnukset.
Hanke ei aiheuta vakituisille tai vapaa-ajan asunnoille melun ohjearvot ylittäviä
vaikutuksia. Verrattuna YVA-menettelyssä arvioituun, ovat hankkeesta aiheutuvat
meluvaikutukset pienemmät johtuen pienemmästä voimalamäärästä ja voimaloiden
sijoittumisesta suppeammalle alueelle. Suomessa ei ole käytössä raja- tai ohjearvoja
tuulivoimaloiden aiheuttamalle varjon välkkeelle. Ruotsissa ja Saksassa käytössä oleva
suositusarvo (8 tuntia vuodessa) ylittyy 14 vakituisella tai vapaa-ajan asunnolla. Johtuen
voimaloiden suuremmasta koosta, välkevaikutukset hieman kasvavat verrattuna YVAmenettelyyn.
Maankäyttöön ja maisemaan kohdistuvia vaikutuksia arvioivan asiantuntijaselvityksen
mukaan maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset ovat pienemmän voimalamäärän vuoksi
YVA-menettelyssä tarkasteltua vähäisemmät. Voimaloiden korkeuden kasvusta johtuen
ne näkyvät kauemmas hankealueesta, mutta johtuen voimaloiden määrän pienenemisestä
ja voimaloiden sijoittumisesta suppeammalle alueelle, yksittäisestä pisteestä tarkasteltuna
vaikutus maisemaan voi olla pienempi.
Päivitetyn sijoitussuunnitelman ja voimaloiden koon kasvun ei arvioida aiheuttavan
merkittävää haittaa alueen luontoarvoille. Voimalat sijoittuvat päivitetyssä
hankesuunnitelmassa YVA-menettelyssä tarkasteltua kauemmas luonnonympäristön
kannalta sekä linnustollisesti arvokkaista kohteista. Kokonaisuutena luonnonympäristöön
kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Hankealueen lähialueille on rakennettu ja on edelleen suunnitteilla useita
tuulivoimahankkeita. Myös hankkeiden yhteisvaikutukset on arvioitu, eikä Dagsmarkin
hankkeella arvioida olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa.
Kokonaisuudessaan päivitetyn hankesuunnitelman vaikutukset ympäristöön eivät muutu
merkittävästi YVA-menettelyssä tarkastellusta. Mahdolliset lisäselvitykset hankkeen
vaikutuksista ympäristöön voidaan toteuttaa kaavoitusprosessin yhteydessä. Näin ollen
hankevastaava ei näe uuden YVA-menettelyn toteuttamista tarpeelliseksi.
OX2:n yhteyshenkilö Dagsmarkin tuulivoimahankkeeseen liittyen on Kirsi Koivunen
(etunimi.sukunimi@ox2.com).
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1 Johdanto
OX2 Wind Finland Oy (jatkossa OX2) suunnittelee Dagsmarkin
rakentamista Kristiinankaupungissa sijaitsevalle alueelle.

tuulivoimapuiston

Aiemmin hankkeesta on käytetty nimeä Lappfjärd-Dagsmark ja sille on toteutettu YVAmenettely
ja
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus
on
antanut
lausuntonsa
arviointiselostuksesta 9.1.2015 (Dnro EPOELY/2724/2014). YVA-menettelyssä on
arvioitu nollavaihtoehdon (hanketta ei toteuteta) lisäksi kahta hankevaihtoehtoa:
-

VE1: 55 tuulivoimalaa
VE2: 53 tuulivoimalaa

Kummassakin hankevaihtoehdossa tuulivoimaloiden napakorkeus on enintään 145
metriä, roottorin läpimitta enintään 140 metriä ja voimaloiden kokonaiskorkeus enintään
215 metriä. YVA-menettelyssä tarkasteltu yksittäisen voimalan teho on 2-5 MW. Näin
ollen
tuulivoimahankkeen
enimmäisteho
YVA-menettelyssä
tarkastellussa
hankevaihtoehdossa VE1 on enintään 275 MW ja hankevaihtoehdossa VE2 enintään
265 MW.
Dagsmarkin tuulivoimaosayleiskaavan laadinta on käynnistetty vuonna 2014 ja
kaavaluonnos on ollut nähtävillä vuonna 2015. Kaavaluonnoksessa on suunniteltu alueelle
rakennettavan 46 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 215 metriä.
Usealta tuulivoimaloiden laitevalmistajalta on tullut hankkeen YVA-menettelyn
toteuttamisen jälkeen markkinoille uusia korkeammalla napakorkeudella ja suuremmalla
roottorilla olevia tuulivoimalamalleja ja tuulivoimaloiden koon arvioidaan kasvavan
edelleen lähivuosina. Useissa hankkeissa on lisäksi kaavoitusta laadittu uudestaan ja
haettu uusia lupia alueiden hyödyntämiseksi tuulivoimatuotantoon aiemmin tarkasteltua
korkeammilla ja tehokkaammilla voimaloilla. Näin ollen OX2 on harkinnut
tarkoituksenmukaiseksi päivittää Dagsmarkin tuulivoimahanketta koskevia suunnitelmia
perustuen arvioon hankkeen rakentamisajankohtana käytettävissä oleviin voimaloiden
dimensioihin ja niiden soveltuvuuteen Dagsmarkin alueelle. Näin ollen OX2 hakee
päätöstä YVA-menettelyn tarpeesta hyödyntäen hankkeessa suurempaa voimalakokoa.
Päivitetty hankesuunnitelma käsittää enintään 24 tuulivoimalaa, joiden koko on:
-

Napakorkeus enintään 200 metriä
Roottorin halkaisija enintään 200 metriä
Kokonaiskorkeus enintään 300 metriä
Voimaloiden teho noin 7-8 MW
Hankkeen kokonaisteho arviolta noin 168-192 MW

Seuraavassa on esitetty Dagsmarkin tuulivoimahankkeen tietoja sekä arvio hankkeen
merkittävimmistä vaikutuksista ympäristöön siltä osin kuin ne ovat muuttuneet YVAmenettelyn toteuttamisen jälkeen. Esitetty tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelma on
alustava suunnitelma koskien päivitettyä voimalakokoa ja YVA-menettelyn jälkeen
tarkentuneita tietoja esimerkiksi hankkeen lähialueen ympäristöstä. Tuulivoimaloiden
sijoitussuunnitelma ja muun muassa suunnitelmat sähkönsiirron järjestämisestä
tarkentuvat hankkeen edetessä.
Hankkeen kaavoitusta on tarkoitus jatkaa vuonna 2018 ja päivittää se uusien
suunnitelmien mukaiseksi huomioiden mm. voimaloiden määrä, sijainti ja koko.
Mahdolliset tarvittavat lisäselvitykset hankkeen vaikutuksista ympäristöön voidaan
toteuttaa kaavoitusprosessin yhteydessä ja tarvittavat lausunnot ja luvat pyytää
kaavoitusprosessin ja hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä.
Natura-arvioinnin tarveharkinta koskien linnustollisesti arvokkaita alueita on esitetty
linnustovaikutusten arvioinnin kanssa samassa raportissa (liite 7). Pyydämme, että päätös
Natura-arvioinnin tarpeesta voidaan antaa tämän aineiston avulla.
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2 Hankkeen kuvaus
2.1

Tekninen kuvaus

Perustiedot YVA-menettelyssä tarkasteltujen vaihtoehtojen tuulivoimaloista ja
päivitetystä hankesuunnitelmasta on esitetty taulukossa 11. Hankealueelle suunnitellaan
sijoitettavan enintään 24 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden lisäksi rakennetaan teitä,
maakaapeleita ja huoltorakennuksia. Voimaloiden napakorkeus on enintään 200 metriä
ja roottorin halkaisija enintään 200 metriä. Näin ollen voimaloiden kokonaiskorkeus on
enimmillään 300 metriä. Tuulivoimalan periaatekuva on esitetty kuvassa 1.
Taulukko 1. Perustiedot YVA-menettelyssä tarkastelluista hankevaihtoehdoista ja päivitetystä
hankesuunnitelmasta.

YVA-menettely,

YVA-menettely,

Päivitetty
hankesuunnitelma

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 1

Tuulivoimaloiden
määrä

55

53

24

Kokonaiskorkeus

Enintään 215 metriä

Enintään 215 metriä

Enintään 300 metriä

Napakorkeus

Enintään 145 metriä

Enintään 145 metriä

Enintään 200 metriä

Roottorin
läpimitta

Enintään 140 metriä

Enintään 140 metriä

Enintään 200 metriä

Teho

2-5 MW

2-5 MW

Arvio 7-8 MW

Tämän kokoluokan tuulivoimaloiden tehon arvioidaan olevan noin 7-8 MW ja
tuulivoimapuiston vuotuinen sähköntuotanto noin 600-750 GWh. Tuulivoimapuiston
tuottaman sähkön määrä on aiemmassa YVA-menettelyssä tarkasteltua korkeampi
johtuen tuulivoimaloiden tekniikan kehittymisestä ja korkeammilla voimaloilla
saavutettavista paremmista tuuliolosuhteista. Näin ollen hankkeen toteutuessa sillä
voidaan korvata enemmän muuta sähköntuotantokapasiteettia ja välttää niissä syntyvät
päästöt ilmaan ja muut vaikutukset ympäristöön. Vertailun vuoksi sähkönkulutus
Kristiinankaupungissa vuonna 2016 oli 67 GWh (Energiateollisuus ry 2017). On arvioitu,
että nelihenkinen, pientalossa asuva perhe kuluttaa vuosittain asumisessa sähköä noin
19,5 MWh (Sähkönkulutus.fi 2018). Tämän hankkeen tuottama sähkö vastaa siten noin
30 000-40 000 perheen asumiseen käyttämää sähkön kulutusta.
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Kuva 1. Tuulivoimalan periaatekuva ja mitat. (Kuva: Etha Wind Oy)

Kuvassa 2 on esitetty alustava suunnitelma tuulivoimaloiden sijoittumisesta.
Tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelma tarkentuu hankkeen edetessä ja tuulivoimaloiden
tarkemmat sijoituspaikat määritetään kaavoitusprosessin edetessä (ns. tv-alueet) sekä
rakennusluvissa.
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Kuva 2. Suunnitelma tuulivoimaloiden sijoittumisesta hankealueelle.

Päivitetyn hankesuunnitelman ja YVA-menettelyssä tarkasteltujen vaihtoehtojen erot
tuulivoimaloiden sijoittelussa ja hankealueen rajauksessa on esitetty kuvissa 3 ja 4. Tässä
YVA-tarveharkintahakemuksessa esitetty hankealue vastaa aiemmin toteutetussa
kaavaluonnoksessa määritetty kaava-aluetta. Verrattuna YVA-menettelyssä tarkasteltuun
hankealueeseen, alue on pienentynyt merkittävästi sen itäosasta. Alueen rajaus tullaan
mahdollisesti edelleen päivittämään kaavoitusmenettelyn yhteydessä päivitetyn
tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman mukaan. Muutokset tulevat mahdollisesti
pienentämään kaava-aluetta, jos siitä rajataan pois alueita joille voimaloita ei sijoiteta.
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Kuva 3. Päivitetty hankesuunnitelma ja YVA-menettelyssä tarkasteltu vaihtoehto VE1.
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Kuva 4. Päivitetty hankesuunnitelma ja YVA-menettelyssä tarkasteltu vaihtoehto VE2.

2.1.1

Sähkönsiirto

Tuulivoiman tuottaja tekee jakeluverkon haltijan kanssa sopimuksen sähköverkkoon
liittymisestä ja sähkönsiirrosta. Dagsmarkin hankkeessa suunnitelmat sähköliitynnän
toteuttamisesta tarkentuvat hankkeen edetessä. Mahdollisia vaihtoehtoja sähkönsiirron
toteuttamiseksi ovat rakentaa maakaapeleilla yhteys Kristiinankaupungin sähköasemalle
tai vaihtoehtoisesti mahdolliselle uudelle ns. Arkkukallion sähköasemalle.
Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimaloilta sähköasemalle suunnitellaan
toteutettavan 36 kV maakaapeleilla, jotka asennetaan pääsääntöisesti rakennettavien tai
olemassa olevien teiden yhteyteen.
2.1.2

Hankkeen suunniteltu aikataulu

Hankkeen osayleiskaavan laadintaa on jatkettu vuonna 2018. Tarkoituksena on, että
hankkeen osayleiskaava hyväksytään vuoden 2019 alussa. Kun kaava on saanut
lainvoiman, on hakemukset tuulivoimaloiden rakennusluviksi tarkoitus jättää
mahdollisimman pian.
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2.2

Sijainti ja alueen maankäyttö

Hankkeen sijainti ei ole muuttunut YVA-menettelyn toteuttamisen jälkeen (kuva 5).
Hankealue sijaitsee Lappväärtin Dagsmarkin alueella, noin neljä kilometriä
Kristiinankaupungin keskustasta itään. Alueen kokonaispinta-ala on noin 51 km2.
Hankealueen lähialueen muita hankkeita on kuvattu kappaleessa 2.4.

Kuva 5. Hankealueen sijainti.

Lähimpiin vakituisiin asuntoihin on tuulivoimaloilta matkaa vähintään noin 1,3 kilometriä
ja vapaa-ajan asuntoihin noin 1 kilometri. Hankealueella ei sijaitse vakituisia asuntoja ja
alueella sijaitsee yksi vapaa-ajan asunto. Hankealuetta lähimmät vakituiset ja lomaasunnot on esitetty kuvassa 6.

§ 152, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: YVA-tarveharkintahakemus_Dagsmark_04062018
12/28

Kuva 6. Hankealuetta lähimmät vakituiset ja vapaa-ajan asunnot.

Tuulivoimalat sijoitetaan pääosin yksityisten maanomistajien maille. Hankkeesta vastaava
on
tehnyt
tai
tekee
hankkeen
jatkosuunnittelun
aikana
tarvittavat
maanvuokraussopimukset maanomistajien kanssa. Tuulivoimaloita ja muita rakenteita
sijoitetaan ainoastaan sopimuksen tehneiden omistajien maille.
Hankealueella ei ole lentoliikenteeseen liittyviä korkeusrajoituksia (ANS Finland Oy
2018). Lentoesteluvat ja Puolustusvoimien lausunto päivitetyn hankesuunnitelman
mukaan haetaan hankkeen jatkovaiheissa, kun voimaloiden tarkemmat paikat
määrittyvät.

2.3

Kaavoitus

Hankealueen lähiympäristön kaavoitusta on esitetty seuraavissa kappaleissa lyhyesti sekä
tarkemmin liitteessä 3.
2.3.1

Pohjanmaan maakuntakaava

Pohjanmaan maakuntakaava 2030 on vahvistettu 21.12.2010 ja sitä on tarkasteltu YVAmenettelyssä. Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaluonnos on ollut nähtävillä 5.2.-
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9.3.2018. Kaava laaditaan koko maakunnan kattavana kokonaismaakuntakaavana ja se on
tarkoitus hyväksyä vuoden 2019 alussa. Uusi maakuntakaava tulee korvaamaan
Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen vaihemaakuntakaavat. Kaavaluonnoksessa
hankealue on merkitty tuulivoimaloiden alueeksi. (Pohjanmaan liitto 2018)
2.3.2

Pohjanmaan vaihevaakuntakaava 2

Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 2 käsittelee uusiutuvia energiamuotoja ja se on
valmistunut YVA-menettelyn jälkeen. Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä
14.12.2015. Hankealue on merkitty Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 2:ssa
merkitykseltään seudulliselle tuulivoimapuistolle soveltuvaksi maa-alueeksi (kuva 7).
(Pohjanmaan liitto 2015)
Tuulivoimaloiden sijoittuminen suhteessa vaihemaakuntakaava tv-alueen rajaukseen on
esitetty kuvassa 2. Verrattuna vaihemaakuntakaavassa esitettyyn, alueelle sijoitettavien
tuulivoimaloiden määrä on merkittävästi vaihemaakuntakaavassa esitettyä pienempi,
mutta alueella tuotettavan sähkön määrä maakuntakaavassa arvioitua suurempi, eli
aluetta voidaan hyödyntää pienemmällä tuulivoimaloiden määrällä aiemmin arvioitua
tehokkaammin sähköntuotantoon.
Vaihemaakuntakaavassa lähimmät seudullisille tuulivoimapuistoille esitetyt tv-alueet
ovat Långmarken alue noin 2,5 kilometriä hankealueesta pohjoiseen sekä MetsäläNorrvikenin alue noin 3 kilometriä etelään. (Pohjanmaan liitto 2015)

Kuva 7. Ote Pohjanmaan vaihekaava 2:sta (uusiutuvat energiamuodot). (Pohjanmaan liitto 2015)
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2.3.3

Muu kaavoitus

Hankealueella ja sen läheisyydessä on muutamia osayleiskaavoja sekä hankealueen
itäpuolella Pyhävuorella asemakaava. Kaavoitusta on tarkasteltu tarkemmin Sitowise Oy:n
laatimassa maankäyttö- ja maisemaselvityksessä (kuva 8 ja liite 3). Voimaloita ei sijoitu
lähialueen yleiskaavojen alueille.
Hankealueen itäpuolella sijaitsevalle Pyhävuoren asemakaava-alueella osoitetuilla RM-,
RA-1- tai virkistysalueilla ei tuulivoimahankkeesta aiheutuva melu ylitä melulle asetettuja
ohjearvoja (liite 3).

Kuva 8. Yleiskaavat hankealueen läheisyydessä. (Kuva: Sitowise Oy, maankäyttö- ja
maisemaselvitys)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava I käsittelee tuulivoimaa. Kaava on vahvistettu
Ympäristöministeriössä 31.10.2016. Vaihemaakuntakaavassa lähin tuulivoimatuotantoon
soveltuva alue (tv-alue) on Rajamäenkylän alue, joka sijaitsee lähimmillään noin 7
kilometrin päässä hankealueesta (kuva 9).
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Kuva 9. Ote Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava I:stä. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2016)

2.4

Liittyminen muihin hankkeisiin

Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat muut olemassa olevat ja suunnitellut
tuulivoimahankkeet 30 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on esitetty kuvassa 10.
Vaihemaakuntakaavoissa määritellyt lähimmät tuulivoima-alueet on esitetty kappaleissa
2.3.2-2.3.3.
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Kuva 10. Lähiympäristön muut tuulivoimahankkeet 30 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Kuva: Etha Wind Oy

Lähimmät toiminnassa olevat tuulivoimapuistot ovat Svalskullan tuulivoimapuisto ja
Lakiakankaan kaksi tuulivoimalaa.
Vindin Ab:n Svalskullan tuulivoimapuisto on otettu käyttöön vuonna 2014 ja se käsittää
viisi korkeudeltaan noin 180 metrin tuulivoimalaa. Voimalat sijaitsevat lähimmillään noin
kahdeksan kilometrin päässä Dagsmarkiin suunnitelluista voimaloista.
CPC Finland Oy:n Lakiakankaan tuulivoimapuistosta on toiminnassa Karijoella kaksi
voimalaa. Voimalat sijaitsevat lähimmillään noin viiden kilometrin päässä Dagsmarkin
tuulivoimaloista. Voimalat kuuluvat Lakiakankaan tuulivoimapuistoon. Lakiakangas I ja
Lakiakangas II tuulivoimapuistoilla on lainvoimaiset osayleiskaavat ja rakennusluvat,
jotka käsittävät yhteensä 33 voimalaa. Kaavaluonnos lainvoimaisten osayleiskaavojen
muuttamiseksi koskien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden nostamista 250 metriin ja
voimaloiden paikkojen ja määrän tarkistamista on ollut nähtävillä Isojoella kesällä 2017.
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2017a) Päätös kaavamuutosta koskevasta kaavoituksen
käynnistämisestä Kristiinankaupungissa on tehty syyskuussa 2017 (FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy 2017b).
Karhusaaressa sijaitsee yksi toiminnassa oleva tuulivoimala noin 10 kilometrin
etäisyydellä lähimmissä suunnitelluista voimaloista.
Hankealueen eteläpuolella, lähimmillään noin 14 kilometrin päässä sijaitsee EPV
Tuulivoima Oy:n Metsälän tuulivoimapuisto, joka tulee valmistumaan kesän 2018 aikana.
Hanke käsittää 34 tuulivoimalaa, jotka ovat kokonaiskorkeudeltaan noin 210 metriä. (EPV
Tuulivoima Oy 2018)
Hankealueen länsipuolella lähimmillään noin seitsemän kilometrin päässä sijaitsee OX2:n
Rajamäenkylän tuulivoimahanke. Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely ja
kaavaluonnos on ollut nähtävillä vuosina 2014-2015. Vastaavasti kuin Dagsmarkin
hankkeelle, Rajamäenkylän hankkeen suunnitelmia ollaan päivittämässä, päivitetyille
suunnitelmille haetaan YVA-päätöstä ja kaavoitusta ollaan jatkamassa. Hankkeen
päivitetyt suunnitelmat on huomioitu yhteisvaikutusten arvioinnissa.
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CPC Finland Oy suunnittelee Kristiinankaupunkiin Lappfjärdin tuulivoimahanketta, joka
käsittäisi 39 voimalaa. Hankkeen osayleiskaava on hyväksytty marraskuussa 2015. (FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy 2015).
Pjelax-Böle -tuulivoimahanke sijaitsee lähimmillään noin kahdeksan kilometrin päässä.
Hankkeen kaavoituksen päivitys on käynnissä.
Hankealueen lähiympäristöstä ei ole tiedossa muita tähän hankkeeseen mahdollisesti
vaikuttavia hankkeita.

3 Arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön
Seuraavassa on esitetty arvio päivitetyn hankesuunnitelman mukaisen hankkeen
merkittävimmistä vaikutuksista ympäristöön. Mallinnukset ja arviot on laadittu siten, että
ne kuvaavat hankkeen enimmäisvaikutuksia. Muut vaikutukset tarkastellaan tarvittavassa
laajuudessa kaavoitusprosessin ja muun hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä.
Seuraavassa on esitetty vaikutusten vertailtu YVA-menettelyssä tarkasteltuun
vaihtoehtoon 1, joka käsitti 55 tuulivoimalaa.
Arvio yhteisvaikutuksista alueen muiden olemassa
tuulivoimahankkeiden kanssa on esitetty kappaleessa 3.6.

3.1

olevien

ja

suunniteltujen

Melu

YVA-menettelyssä tarkastelluissa vaihtoehdoissa tuulivoimaloiden aiheuttama melu ei
ylitä arvoa 40 dB(A) vakituisilla tai vapaa-ajan asunnoilla. Melumallinnuskartta YVAmenettelyssä toteutetulle hankevaihtoehdolle 1 (55 tuulivoimalaa) on esitetty kuvassa 11.

Kuva 11. YVA-menettelyssä toteutettu melumallinnus vaihtoehdolle 1 (55 tuulivoimalaa).
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Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista on annettu Valtioneuvoston asetus
(1107/2015) YVA-menettelyn toteuttamisen jälkeen. Tuulivoimalan toiminnasta
aiheutuva melutaso melulle altistuvissa kohteissa ei saa ylittää taulukossa 2 esitettyjä
ohjearvoja.
Taulukko 2. Valtioneuvoston asetuksen (VNa 1107/2015) mukaiset ohjearvot tuulivoimaloista
aiheutuvalle melulle

Ulkomelutaso LAeq

päivällä klo 7—22

yöllä klo 22—7

Pysyvä asutus

45 dB

40 dB

Loma-asutus

45 dB

40 dB

Hoitolaitokset

45 dB

40 dB

Oppilaitokset

45 dB

-

Virkistysalueet

45 dB

-

Leirintäalueet

45 dB

40 dB

Kansallispuistot

40 dB

40 dB

Päivitetyn hankesuunnitelman mukainen, Etha Wind Oy:n laatima melumallinnus on
esitetty liitteessä 1 ja kartta mallinnustuloksista kuvassa 12. Mallinnuksen mukaan
melutason ohjearvo 40 dB(A) ei ylity vakituisilla tai vapaa-ajan asunnoilla.
Meluselvityksen mukaan tuulivoimahankkeen rakentamisen aikaiset meluvaikutukset
eivät kasva merkittäviksi ja vaikutukset ovat lyhytaikaisia. Meluselvityksen mukaan
Dagsmarkin hankkeen meluvaikutukset ovat vähäiset. Verrattuna YVA-menettelyssä
tarkasteltuun, hankkeesta aiheutuvat meluvaikutukset pienevät johtuen voimaloiden
määrän vähentymisestä ja niiden sijoittumisesta suppeammalle alueelle.
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Kuva 12. Päivitetyn hankesuunnitelman mukainen melumallinnus.

Pienitaajuinen melu
YVA-menettelyssä on verrattu pientaajuista melua tällöin käytössä olleen
asumisterveysohjeen ohjearvoihin. YVA-selostuksen mukaan pienitaajuisen melun
ohjearvot eivät ylity lähimmissä asuin- ja lomarakennuksissa kummassakaan
vaihtoehdossa.
YVA-selostuksen laadinnan jälkeen 23.4.2015 annetussa Sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista (545/2015)
asetetut pientaajuisen melun toimenpiderajat vastaavat YVA-menettelyssä tarkasteltuja
arvoja. Päivitetyllä hankesuunnitelmalla laaditun pienitaajuisen melun mallinnuksen
mukaan asetuksen mukaiset toimenpiderajat eivät ylity vakituisilla tai vapaa-ajan
asunnoilla. Meluselvityksen mukaan Dagsmarkin hankkeen pienitaajuisen melun
vaikutukset ovat melko vähäiset.

3.2

Varjostus ja välke

Välkkeelle ei ollut Suomessa YVA-menettelyn toteuttamisajankohtana, eikä ole
nykyäänkään, asetettu raja- tai ohjearvoja. Saksassa ja Ruotsissa suositusarvo lähimmille
kiinteistöille aiheutuvasta välkkeestä on kahdeksan tuntia vuodessa (ns. todellinen tilanne
huomioiden auringonpaisteajat ja tuuliolosuhteet), 30 minuuttia päivässä ja 30 tuntia
vuodessa teoreettisessa maksimitilanteessa.
YVA-menettelyssä tarkastellussa vaihtoehdossa 1 välkettä esiintyy yli kahdeksan tuntia
kuudella kiinteistöllä.
Päivitetylle hankesuunnitelmalle toteutettu välkemallinnus on esitetty liitteenä 2.
Välkevaikutus puuston vaikutus huomioiden on esitetty kuvassa 13. Mallinnuksen mukaan
välkkeen määrä ylittää kahdeksan tuntia vuodessa 14 vakituisella tai vapaa-ajan asunnolla.
Tuulivoimaloiden korkeus ja roottorin halkaisija vaikuttavat merkittävästi välkkeen
muodostumiseen. Päivitetyssä hankesuunnitelmassa voimalat ovat YVA-menettelyssa
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tarkasteltua korkeampia ja roottorin halkaisija on suurempi. Tämän vuoksi myös
välkevaikutukset ovat jonkin verran YVA-menettelyssä tarkastelua suuremmat.

Kuva 13. Päivitetyn hankesuunnitelman mukaiset välkevaikutukset puuston vaikutus huomioiden.

3.3

Maankäyttö, maisema ja kulttuuriympäristö

Maankäyttöön ja maisemaan liittyviä vaikutuksia on tarkasteltu erillisessä Sitowise Oy:n
laatimassa selvityksessä (liite 3). Lisäksi Etha Wind Oy on laatinut näkemäalueanalyysin
(liite 4, kuva 14) ja havainnekuvat (liite 5).
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Kuva 14. Päivitetyn hankesuunnitelman mukainen näkemäalueanalyysi.

Maankäyttö- ja maisemaselvityksen mukaan päivitetyn hankesuunnitelman vaikutukset
alueen käyttöön ovat pienemmästä voimalamäärästä johtuen hieman YVA-selostuksessa
tarkasteltuja vaihtoehtoja pienemmät. Muutokset voimaloiden korkeudessa tai
sijoittelussa eivät ole sellaisia, että YVA-menettelyssä esitetyt vaikutukset maankäyttöön
tai yhdyskuntarakenteeseen olennaisesti muuttuisivat.
Selvityksen mukaan voimaloiden näkemäalue on YVA-menettelyssä tarkasteltua hieman
laajempi johtuen voimaloiden koon kasvusta, vaikka voimaloiden määrä on vähentynyt ja
ne sijoittuvat suppeammalle alueelle. Hankealueen länsipuolella näkemäalue on
kaventunut johtuen tuulivoimaloiden uudesta sijoittelusta. Alueilla, joille voimaloita
näkyy, on havaittavien voimaloiden määrä aiemmin tarkasteltua vähäisempi, johtuen
voimaloiden määrän laskusta, niiden uudelleen sijoittelusta ja myös sijoittumisesta
kauemmas asutuksesta.
Merkittävimmät maisemavaikutukset kohdistuvat Lapfjärdin ympäristön viljelysalueille
sekä hankealueen pohjoispuolella sijaitseville Tiukan ja Lidenin alueille. Nämä alueet ovat
myös maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita. Maisema-alueiden luonne muuttuu
hankkeen myötä, mutta niiden lähtökohtana olevat avoimet viljelyalueet ja niiden
ympärille keskittynyt asutus pysyy ennallaan. RKY 2009 -kohteisiin kohdistuvat
vaikutukset
vähenevät
YVA-menettelyssä
tarkasteltuun
verrattuna
johtuen
voimalamäärän vähentymisestä.
Havainnekuvat on esitetty liitteessä 5. Havainnekuvissa on esitetty myös päivitetyn
hankesuunnitelman ja YVA-menettelyssä tarkastellun vaihtoehdon VE1 eroavaisuuksia.
Tuulivoimapuistoihin asennettavien lentoestevalojen määräykset ovat muuttuneet YVA‐
menettelyn toteuttamisen jälkeen. YVA‐menettelyn aikana oli voimassa määräys, jonka
mukaan jokaisen tuulivoimalan konehuoneen päälle tuli asentaa valkoinen vilkkuva
lentoestevalo. Nykyisin vilkkuvia lentoestevaloja ei tarvitse olla jokaisessa yksittäisessä
voimalassa. Valkoiset vilkkuvat valot tulee olla tuulipuiston ulkokehällä riittävin
välimatkoin. Muihin voimaloihin riittää himmeämpi jatkuvasti palava punainen
lentoestevalo konehuoneen korkeudelle. Lentoestevalojen näkökulmasta maisemalliset
vaikutukset ovat nyt lievemmät kuin YVA‐vaiheessa, koska punaiset jatkuvasti palavat
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lentoestevalot eivät tee maisemasta yhtä levotonta, kuin valkoiset vilkkuvat valot.
Valkoisten lentoestevalojen määrä on nyt huomattavasti pienempi. Lisäksi tuulivoimaloita
ja samalla lentoestevaloja on määrällisesti huomattavasti vähemmän. Voimaloiden
napakorkeuden kasvettua on myös lentoestevalojen havainnointialue hieman laajempi
kuin YVA‐menettelyssä tarkasteltu.
YVA-menettelyn yhteydessä on vuonna 2014 toteutettu arkeologinen inventointi. Alueelta
oli aiemmin tiedossa 25 muinaisjäännöstä ja vuonna 2014 toteutetussa tarkastelussa
havaittiin 11 ennestään tuntematonta muinaisjäännöstä. Voimaloiden sijoittelussa on
huomioitu tunnistetut muinaisjäännökset, eikä voimaloita tai muita rakenteita sijoiteta
näille alueille. Kaavoituksen yhteydessä tarkistetaan, että alueet joille voimaloita tai muita
rakenteita suunnitellaan sijoitettavan, on huomioitu toteutetussa inventoinnissa ja
tarvittaessa arviointia täydennetään kattamaan päivitetyn suunnitelman alueet.

3.4

Kasvillisuus ja suojelukohteet sekä eläimistö

Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelualueet on esitetty kuvassa 15.
Hankealueen
koillisosa
kuuluu
FINIBA-alueeksi
luokiteltuun
Suupohjan
metsät - alueeseen.
Natura 2000 -ohjelmaan kuuluva alue, Lålbyn pellot, sijaitsee hankealueen
lounaispuolella noin neljän kilometrin päässä. Alue on lintudirektiivin mukainen erityinen
suojelualue (SPA) sekä kansainvälisesti arvokas lintualue (IBA). Lisäksi Hanhikeidaksen
ja Lapväärtin kosteikkojen Natura 2000 -alueet (SPA) sijaitsevat noin viisi kilometriä
lounaaseen. Natura-arvioinnin tarveharkinta koskien näitä linnustollisesti arvokkaita
alueita on esitetty linnustovaikutusten arvioinnin kanssa samassa raportissa (liite 7).
Päivitetyn hankesuunnitelman mukaisesta hankkeesta on laadittu luontovaikutusten
arviointi Sitowise Oy:n toimesta (liite 6). Selvityksen mukaan voimaloiden uudet
sijoituspaikat sijaitsevat YVA-menettelyssä tarkasteltua etäämmällä luonnonympäristön
arvokkaista kohteista ja kokonaisuutena luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset
arvioidaan vähäisiksi. Hankkeen toteuttamisesta ei myöskään arvioida syntyvän
vesitalouteen sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat suojelualueiden luontotyyppeihin ja
lajistoon. Uudet voimalapaikat sijoittuvat lähimmillään noin kilometrin metrin päähän
lähteistä, joten uuden suunnitelman mukaisista tuulivoimaloista ei arvioida aiheutuvan
haitallisia vaikutuksia lähteisiin.
Luontoselvityksen mukaan uudet voimalapaikat sijoittuvat riittävän kauas metsälain
kohteista, joten tuulivoimaloista ei arvioida kohdistuvan haitallisia vaikutuksia
metsälakikohteisiin. Hankkeella ei ole vaikutuksia luontodirektiivin perusteella Naturaverkostoon sisällytettyihin Natura-alueisiin, koska alueille tai niiden lähiympäristöön ei
sijoitu rakentamistoimenpiteitä. Liito-oravan esiintymispaikkojen läheisyyteen ei ole
suunniteltu rakentamistoimenpiteitä, joten lajille soveltuvat metsäkuviot säilyvät
nykyisellään. Uudet voimalapaikat sijaitsevat niin kaukana lepakoille ja
tummaverkkoperhoselle tärkeiksi tunnistetuista ympäristöistä, että hankkeesta ei arvioida
kohdistuvan
haitallisia
vaikutuksia
lepakoihin
tai
tummaverkkoperhosen
esiintymäpaikkoihin.
Sitowise Oy:n laatiman linnustovaikutusten arvioinnin mukaan (liite 7) päivitetyn
hankesuunnitelman mukainen voimaloiden sijoittelu on YVA-menettelyssä tarkasteltuun
verrattuna positiivinen muutos, kun voimalat siirtyvät kauemmas linnustollisesti
huomionarvoisista alueista.
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Kuva 15. Hankealueen lähialueilla sijaitsevat luonnonsuojelualueet.

3.5

Pohjavesialueet

Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat pohjavesialueet on esitetty kuvassa 16.
Hankealueen itäosaan sijoittuu osia pohjavesialueista, mutta tuulivoimaloita tai uusia
teitä ei sijoiteta pohjavesialueille.
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Kuva 16. Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat pohjavesialueet.

3.6

Yhteisvaikutukset

Dagsmarkin tuulivoimahankkeen ja hankealueen lähiympäristössä sijaitsevien muiden
tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia on arvioitu erillisselvityksillä melun, välkkeen,
maisemavaikutusten (näkemäalueanalyysi ja havainnekuvat) sekä muuttolinnustoon
kohdistuvien vaikutusten osalta.
Seuraavassa on tarkasteltu päivitetyn hankesuunnitelman ja lähialueella tällä hetkellä
olemassa ja suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia. Lähialueen
hanketilanne on muuttunut merkittävästi YVA-menettelyssä tarkastellusta, jonka vuoksi
ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi verrata yhteisvaikutuksia YVA-menettelyn yhteydessä
esitettyyn. Tiedot lähiympäristön muista hankkeista on esitetty kappaleessa 2.4.
Merkittävä osa lähialueen tuulivoimahankkeista on vasta suunnitteluvaiheessa, eikä
tiedetä tulevatko kaikki alueelle suunnitellut hankkeet toteutumaan. Näin ollen tässä
esitetty arvio yhteisvaikutuksista kuvaa hankkeiden enimmäisvaikutuksia.
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3.6.1

Melu

Dagsmarkin ja sen lähiympäristön muiden tuulivoimahankkeiden melun
yhteisvaikutuksia on tarkasteltu meluselvityksessä (liite 1) ja esitetty kuvassa 17.
Mallinnuksen mukaan Dagsmarkin hanke ja muut lähiympäristön hankkeet yhdessä eivät
aiheuta melutason ohjearvot ylittäviä vaikutuksia lähimmille vakituisille ja vapaa-ajan
asunnoille.

Kuva 17. Melun yhteisvaikutukset lähialueen tuulivoimahankkeista.

3.6.2

Välke

Lähialueen tuulivoimahankkeiden aiheuttaman välkkeen yhteisvaikutuksia on arvioitu
mallintamalla (liite 2 ja kuva 18). Mallinnuksen mukaan hankkeiden välillä ei ole
yhteisvaikutuksia Dagsmarkin hankkeeseen liittyen.
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Kuva 18. Välkkeen yhteisvaikutukset lähialueen tuulivoimahankkeista.

3.6.3

Vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan

Näkemäalueanalyysi on laadittu huomioiden 30 kilometrin etäisyydellä Dagsmarkin
hankkeesta sijaitsevat olemassa ja suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet.
Näkemäalueanalyysi on liitteenä 4 ja yhteisvaikutusten mallinnusten tulokset kuvassa 19.
Yhteisvaikutukset maankäyttöön ja maisemaan on huomioitu myös maankäyttö- ja
maisemaselvityksessä (liite 3).
Selvityksen mukaan lähialueen tuulivoimahankkeet muodostavat toteutuessaan
kokonaisuuden, joka rajoittaa maankäytön kehittymistä tuulipuistojen alueille. Vaikutus
kohdistuu erityisesti asuin‐ ja lomarakentamiseen, koska rakennuslupia ei myönnetä
melualueelle. Lähialueen tuulipuistot sijaitsevat pääosin sellaisilla metsäisillä alueilla,
jotka eivät ole yhdyskuntarakenteen laajenemisen kannalta merkittäviä.
YVA-menettelyn toteuttamisen aikaan 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta oli
toiminnassa vain kolme tuulivoimalaa. Tällä hetkellä 30 kilomerin etäisyydellä on
toiminnassa ainakin 45 tuulivoimalaa. Alueelle on suunnitteilla tai jo toiminnassa
yhteensä 344 tuulivoimalaa. Mikäli alueen kaikki hankkeet toteutuvat, tulee
tuulivoimaloista hyvin tyypillinen maisemaelementti alueelle.
YVA‐menettelyn toteuttamisen jälkeen tuulivoimalat ovat jo yleistyneet alueella, mutta
laajoja, useamman kymmenen tuulivoimalan puistoja, ei sijaitse vielä yhtä laajojen
avoimien viljelysalueiden läheisyydessä kuin Dagsmarkin tuulivoimapuisto tulisi
olemaan. Jos kaikki tuulivoimahankkeet toteutuvat alueella, tulee maakunnallisesti
merkittävien maisema‐alueiden luonne muuttumaan olennaisesti. Tuulivoimaloita tulee
näkymään useassa eri suunnassa avoimilta peltoalueilta tarkasteltaessa. Yksittäiset
tuulivoimapuistot menettävät maamerkkimäisen luonteensa, eikä alueet ole enää
tunnistettavia tuulipuistonsa suhteen. Maisemalliset yhteisvaikutukset vahvistuvat ja
korostuvat etenkin sellaisilla avoimille alueille, jonne näkyy usean eri tuulivoimapuiston
voimalat. Tällaisia alueita ovat mm. Karijoki, Dagsmark, Lapfjärd, Härkmeren alue sekä
Kristiinan kaupungin eteläpuoliset rannikon merialueet.
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Yhteisvaikutuksia on havainnollistettu havainnekuvilla, jotka on esitetty liitteessä 5.

Kuva 19. Näkemäalueanalyysi yhteisvaikutukset huomioiden.

3.6.4

Vaikutukset muuttolinnustoon

Muuttolinnustoon kohdistuvia yhteisvaikutuksia koskeva, Sitowise Oy:n laatima
asiantuntija-arvio on hakemuksen liitteenä 7 ja luonnonympäristöön kohdistuvia
vaikutuksia tarkasteleva selvitys liitteenä 6. Tuulivoiman ei yksinään arvioida uhkaavan
metsähanhen populaation säilymistä, mutta yhdessä muiden lajin populaation
pienenemiseen vaikuttavien tekijöiden kanssa sillä on haitallisia vaikutuksia lajin
suojelutavoitteiden toteutumiseen. Kuitenkin Dagsmarkin ja Rajamäenkylän hankkeiden
osalta voimalamäärän vähentyessä ja voimalakoon kasvaessa törmäysvaikutukset
vähenevät ja estevaikutus pienenee. Vaikutukset muihin muuttolintuihin arvioitiin tätä
vähäisemmiksi.
Vaikka hankealueen lähiympäristöön on suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita,
tuulivoimaloista luonnonympäristöön aiheutuvat vaikutukset ovat paikallisia ja ne
rajoittuvat tuulivoimaloiden lähietäisyydelle. Näin ollen kauempana sijaitsevista
tuulivoimapuistoista ei aiheudu haitallisia yhteisvaikutuksia.
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TEKN: 136/2017

KIRJELMÄ HÄRKMEREN KOULUN VOIMISTELUSALIN LATTIASTA; HÄRKMEREN
KOULUN JOHTOKUNTA
(AJM/AJM)
Kirjelmä Härkmeren koulun lattian korjaustarpeesta on saapunut 11.5.2017.
Lattia on uusittu kesällä 2018.
Teknisen johtajan päätösedotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta toteaa, että lattia on uusittu kesällä
2018.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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§ 154, YHK17 22.8.2018 17:00

ST: 218/2017

VALTUUSTOALOITE YHDISTYSTEN MAHDOLLISUUKSISTA KÄYTTÄÄ KOULUJEN
VOIMISTELUSALEJA MAKSUTTA

(AJM/AJM)
Asian aikaisempi käsittely
§ 28.8.2017 § 84
Aloitteessa ehdotetaan, että yhdistykset, joiden kotipaikka on Kristiinankaupunki voivat käyttää koulujen voimistelusaleja maksutta (aikana jolloin
koulu ei itse tarvitse niitä). Aloite liitteenä.
Maksut/vuokrat vaihtelevat riippuen siitä kuka tiloja käyttää, mihin tarkoitukseen, missä ja milloin. Tiloja ei vuokrata pidempien vapaiden aikana,
koska silloin kiinteistöissä suoritetaan kiinteistönhuoltoa ja siivousta suuremmassa mittakaavassa, ts. kiinteistönhoitajien ja siistijöiden on voitava
suorittaa tarvittavat huolto- ja siivoustoimenpiteet.
Maksut/vuokrat ovat sillä tasolla, että niillä katetaan toimintatilojen vuokraamisesta aiheutuvat kustannukset.
Teknisen johtajan päätösedotus:
Yhdyskuntarakentamisen palvelualue toteaa, että hallintosäännön mukaan
yhdyskuntarakentamisen palvelualue päättää asuntojen ja toimitilojen vuokrien yleisistä perusteista ja päättää seuraavaa:
Kaikilta yhdistyksiltä peritään maksu/vuokra, mikäli muuta ei sovita. Tiloja
ei vuokrata kesäloman aikana tai muiden pidempien lomien aikana mikäli
muuta ei sovita teknisen johtajan kanssa, koska kiinteistönhuoltajien on
voitava suorittaa tarvittavat huolto- ja siivoustoimenpiteet.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 154, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: aloite Storhannus

Aloite

Haluamme varmasti kaikki, että lapsemme ja nuoremme voivat hyvin.
Tutkimustulokset osoittavat fyysisen aktiivisuuden, yleisen hyvinvoinnin ja koulutulosten
välisen kiinteän yhteyden.
Jotta lapsillamme ja nuorillamme olisi mahdollisuus tarvitsemaansa fyysiseen toimintaan,
tarvitaan aktiivisia yhdistyksiä ja innokkaita yhdistysihmisiä.
Allekirjoittanut ehdottaa, että yhdistykset joiden kotipaikka on Kristiinankaupunki, voivat
käyttää kaupungin koulujen voimistelusaleja maksutta (silloin kun koulut eivät itse tarvitse
tiloja) sellaiseen toimintaan, joka antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden fyysiseen
toimintaan.
Lapväärtti 28.8.2017

Carina Storhannus

§ 155, YHK17 22.8.2018 17:00

ST: 114/2018

VALTUUSTOALOITE PROSENTTIPERIAATTEEN EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA RAKENNUSHANKKEISSA

(AJM/AJM)
Asian aikaisempi käsittely
Aloite jätetty valtuustolle 23.4.2018
Aloite prosenttiperiaatteesta julkisissa rakennushankkeissa on jätetty valtuustolle 23.4.2018.
Aloite liitteenä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön esittelylehtinen liitteenä.
Aloitteessa esitetään myös, että Kristiinankaupunki asettaa työryhmän asiaa
varten.
Teknisen johtajan päätösedotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ei aseta tarkoitukseen työryhmää.
Kaupungilla on jo suunnittelu- ja rakennustoimikuntia, kaavoitustoimikunta
sekä muita työryhmiä (lue; toritoimikunta), jotka voivat työssään huomioida
taiteen.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 155, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Motion_Aloite_Bårdsnes

§ 156, YHK17 22.8.2018 17:00

ST: 115/2018

VALTUUSTOALOITE KAUPUNGIN KIINTEISTÖMASSAN TEHOKKAAMMASTA KÄYTÖSTÄ

(AJM/AJM)
Asian aikaisempi käsittely
Aloite jätetty valtuustolle 26.4.2018
Aloitteessa ehdotetaan myös toimenpideohjelman laatimista kaupungin rakennuksia varten. Aloite liitteenä.
Kiinteistöselvitys on 5 vuotta vanha (2013). Voidaan todeta, että vuoden
2013 jälkeen on tehty paljon.
Mainittakoon muutamia hankkeita:
Kristiinakoti on saanut uudet tilat, Lapväärtin päiväkoti on kosteussaneerattu, Kristinestads skola on peruskorjattu, ruotsinkielisen lukion katto on uusittu, Härkmeren koulussa on uusi kuivatusjärjestelmä ja voimistelusalissa
uusi lattiamateriaali, Kristiinahallissa on uusi lattia, Lappfjärd skola saa lisätilaa, Raatihuoneen kuivatusjärjestelmä on uusittu ja ilmastointi uusitaan,
Åldersron palvelukeskukseen suunnitellaan lisärakennusta. Kristiinankaupungin päiväkotia suunnitellaan jne.
Käytön tehostaminen ja sen vaikutukset
Suomenkielisten oppilaiden keskittäminen Lapväärtistä Kantakaupungin
kouluun on ollut osasyynä siihen, että Kantakaupungin koulussa tarvitaan
lisätilaa. Tällä hetkellä käytetään moduulirakennuksia.
Käytöstä poistettuja rakennuksia
Esimerkiksi Kansliatalo, Kristiinankaupungin päiväkoti (entinen), teknisen
keskuksen vanha rakennus.
”Sairaalanmäki”
Käyttöaste on korkea.
Sote-uudistus
Sote-uudistus voi myös aiheuttaa rakennuksia koskevia toimenpiteitä mutta
vielä ei tiedetä millaisia vaikutuksia sote-uudistuksella on.
Teknisen johtajan päätösedotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta toteaa, että monia rakennushankkeita
ja toimenpiteitä on toteutettu ja käyttöä on tehostettu. Lisäksi todetaan, että
kantakaupungin opetusrakennusten käytön tehostamisesta on käyty keskustelua.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää, että kansliatalo ja entinen päiväkoti puretaan 5 vuoden kuluessa ja että teknisen keskuksen rakennus
Högåsenilla pannaan myyntiin.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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§ 157, YHK17 22.8.2018 17:00

ST: 142/2017

VANHUSNEUVOSTON ALOITE KAUPUNGIN TILOJEN KÄYTÖSTÄ

(AJM/AJM)
Rakennusten esteettömyyden huomioimisesta kaavoituksessa ja asuntotuotannossa on jätetty liitteenä oleva aloite.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta toteaa, että kaavoituksessa ja uuden
asuntotuotannon yhteydessä huomioidaan rakennusten esteettömyttä koskevat asetukset ja lait. Tosin voidaan todeta, että kaupungissa sijaitsevien
vanhempien rakennusten esteettömyydessä on puutteita. Rakennukset, joiden käytettävyyttä voidaan parantaa pienin toimenpitein, tulee kartoittaa ja
toimenpiteet suorittaa 2018-2019.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 157, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Utrymmen

Aloite
Ikääntyneiden kuntalaisten tarpeet on huomioitava kulttuuri-, koulutus- ja liikuntapalveluiden
kehittämisessä. Panostus liikuntaan ja kulttuuriin on mitä parhainta terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä. Kaavoituksessa ja asuntotuotannossa on muistettava esteettömyys ja muun
ikäystävällinen suunnittelu. Näin turvataan ikääntyneiden monimuotoiset asumisen tarpeet. Kuntien
toimitilat on saatava maksutta eläkeläisjärjestöjen käyttöön – ilman tiloja ei ole toimintaa.
Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan arvo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kiistatonta.

Kristiinankaupungin vanhusneuvosto 10.5.2017

§ 158, YHK17 22.8.2018 17:00

ST: 119/2018

ÅLDERSRON PÄIVÄKESKUKSEN LAAJENTAMISEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA
(AJM/AJM)
Asian aikaisempi käsittely
Kaupunginhallitus 7.5.2018 § 108
Kaupunginhallitus on päättänyt, että yhdyskuntarakentamisen palvelualue
aloittaa Åldersron päiväkeskuksen suunnittelun.
Teknisen johtajan päätösedotus:
Åldersron päiväkeskuksen laajentamista varten muodostetaan suunnitteluja rakennustoimikunta, johon kuluvat seuraavat jäsenet:
Tekninen johtaja, toimikunnan puheenjohtaja
Åldersron päiväkeskuksen osastonhoitaja
Hoitotyön johtaja
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan puheenjohtaja
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
Tekninen johtaja päättää rakennusvalvojan valinnasta.
Toimikunta valitsee muut jäsenet ja kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kokouksiinsa.
Toimikunnan tehtävä: Vastata hankkeen toteutumisesta ja valvoa sitä hyväksytyn investointimäärärahan puitteissa sekä päättää muista hankkeen toteutusta koskevista asioista. Muilta osin sovelletaan kaupungin hallintosääntöä. Muissa toimielimissä käsiteltävien asioiden osalta toimikunta valmistelee asiat asianomaisten toimikuntien esittelijöille.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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TEKN: 173/2018

POIKKEUSLUPAHAKEMUS RAKENNUSOIKEUDEN YLITTÄMISEKSI SIIPYYSSÄ SIJAITSEVALLA KIINTEISTÖLLÄ 287-45-2-113

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA
KRISTIINANKAUPUNKI
Lapväärtintie 10
64100 Kristiinankaupunki
Puh. 06-2216200

Asia

Poikkeuslupa

Hakija

Grönlund-Kärr Åsa
Kärrintie 76
64460 HÄRKMERI

Hakemus

Rakennuspaikka
Kiinteistötunnus:
Osoite:

PÄÄTÖS
Annettu julkipanon jälkeen
31.08.2018
YRL § 159 / 22.08.2018
Dnro: 173/2018

287-415-2-113, VÄSTERSTRAND
Långvikintie 131
64490 SIIPYY

Rakennushanke ja toimenpide
Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vierastuvaksi:
Kerrosten lukumäärä:
Kerrosala m2:

1
1
42

Rakennusrajoitukset
- Yksittäisen rakennuksen rakennusoikeuden ylittäminen 12 m2:llä.
Lähtötilanne

Rakennuspaikka on rakennettu. Rakennuslupa vapaa-ajan asunnon rakentamista varten on vireillä. Hakijalla on tarkoitus muuttaa nykyinen vapaaajan asunto vierastuvaksi.
Rantayleiskaavan määräykset ja rakennusoikeus
Kaupunginvaltuuston 9.11.2000 hyväksymässä rantayleiskaavassa kiinteistö on merkitty RA-alueeksi, loma-asuntojen alueeksi. Rakennusoikeus on
150 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa lomamökin, 80 m2, vierastuvan, 30
m2, saunarakennuksen, 35 m2, sekä talousrakennuksen.
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TEKN: 173/2018

Hakija on perustellut hakemustaan.
Kuuleminen

Naapureita on kuultu. Poikkeuslupa-anomuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Teknisen johtajan ehdotus
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää, että vapaa-ajan asunto, jonka
kiinteistönomistaja muuttaa vierasmajaksi voi olla 42 m2. Yksittäisen rakennuksen rakennusoikeuden ylittäminen 12 m2:llä hyväksytään.
Perustelu
Huomioon ottaen hakijan perustelut sekä sen, että ylityksen aiheuttama
haitta on kaavan toteuttamista ajatellen vähäinen, ei nykyisen rakennuksen
muuttamiselle yli 12 m2 käsittäväksi vierastuvaksi ole esteitä. Yhteenlaskettu rakennusoikeus ei ylity.

Sovelletut lainkohdat
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 1. mom., 173 § ja 174 §.

Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

Voimassaoloaika
Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista, hakijalla tulee olla
paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa.
Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana.

Muutoksenhaku
Muutosta tähän päätökseen voi hakea kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus oheistetaan.

Tekninen johtaja

Ari-Johan Myllyniemi

Valmistelija

Ari-Johan Myllyniemi
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Liitteet
Asemapiirros
Pohjapiirustukset
Ympäristökartta
Jakelu ja maksu
Päätös hakijalle
Maksu 390 euroa
Grönlund-Kärr Åsa
Kärrintie 76
64460 HÄRKMERI
Maksuton jäljennös
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Kirjaamo
PL 131,
65101 Vaasa
Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto
Lapväärtintie 10
64100 KRISTIINANKAUPUNKI
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SIHTEERIN PALKKAAMINEN MÄÄRÄAJAKSI KIINTEISTÖT -TOIMINTAYKSIKKÖÖN

(AJM/AJM)
Kiinteistöt-toimintayksikössä on määräaikaisesti palkattu sihteeri. Palvelussuhde päättyy 1.10.7.2018. Tekninen johtaja on hallintosäännön mukaisesti
palkannut (teknisen johtajan päätös 14.8.2017 § 75) sihteerin ajalle
1.10.2017 – 30.9.2018, eli yhdeksi vuodeksi.
Yksiköllä on tarvetta jatkaa määräaikaista työsuhdetta.
Yhdyskuntarakentamisen palvelualueen uudelleenjärjestely on meneillään,
mikä vaikuttaa työnjakoon ja uusiin palkkauksiin. Työtehtävien järjestely
on meneillään.
Teknisen johtajan päätösedotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää palkata nykyisen sihteerin
määräaikaisesti ja kokopäiväisesti Kiinteistöt-toimintayksikköön vuodeksi
(1.10-2018 – 30.9.2019).
Perustelut: Yhdyskuntarakentamisen palvelualueen uudelleenjärjestely on
meneillään, mikä vaikuttaa työnjakoon ja uusiin palkkauksiin. Työtehtävien
järjestely on meneillään.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää julistaa Kiinteistöt toimintayksikön sihteerin toimen haettavaksi toistaiseksi jatkuvalla työsopimuksella
1.10.2018 alkaen.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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TEKN: 176/2018

RAKENTAMISVELVOITEAJAN PIDENTÄMISTÄ KOSKEVA HAKEMUS

(TÖ/AJM)
Kristiinankaupunki myi 23.9.2005 osoitteessa Tervahovintie 13 sijaitsevan
tontin 287-4-489-1. Kauppakirjan kohdassa 8 ostajat ovat sitoutuneet rakentamaan asuinrakennuksen seitsemän vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Tavallisesti rakennusvelvollisuusaika on kolme vuotta, mutta
koska tämä tontti sijaitsi alavalla paikalla, rakennusvelvollisuusaikaa
myönnettiin seitsemän vuotta.
Kauppakirjan kohdissa 8 ja 10 on sovittu seuraavista ehdoista:
8. Rakentamisvelvoite
Ostaja sitoutuu seitsemän (7) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta rakentamaan asemakaavan ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen
asuinrakennuksen.
Myyjä/Kaupunki voi hakemuksesta, mikäli siihen on olemassa painavia syitä, jatkaa rakennusaikaa.
Mikäli ostaja ei täytä rakentamisvelvoitettaan, kaupunki on oikeutettu saamaan sopimussakkona, jollei kaupunki toisin päätä, kauppahintaa vastaavan määrän.
10. Edelleen luovuttaminen
Jos määräala luovutetaan rakentamattomana, kohdan 8 ehto on myös otettava luovutuskirjaan.

Nyt on kulunut 13 vuotta ja tontti on edelleen rakentamaton kaupunginhallituksen jatkettua rakentamisvelvoitettaan kolme kertaa sen jälkeen kun 7
vuoden rakentamisvelvoite umpeutui. Tontti on vuoden 2005 jälkeen vaihtanut omistajaa kaksi kertaa.
Uudet omistajat, jotka ostivat tontin 7.6.2018 anovat nyt rakennusajan jatkamista kolmella vuodella 23.9.2018 alkaen 23.9.2021 saakka. Anomuksesta ilmenee ajatuksena olevan, että kiinteistön suunnittelu aloitetaan kesällä
2018 ja että rakennuslupahakemus jätetään tämän vuoden aikana ja rakentaminen aloitetaan keväällä 2019.
Seuraava ehto sisältyy uusien omistajien kauppakirjaan. Ehto on ollut asiakirjoissa ensimmäisestä, kaupungin laatimasta kauppakirjasta lähtien.
Ostaja sitoutuu viimeistään 23.9.2018 rakentamaan tontille hyväksyttyjen
piirustusten mukaisen asuinrakennuksen tai vaihtoehtoisesti hakemaan pidennystä rakennusvelvoiteaikaan suunnitellun rakennustyön suorittamiseksi. Kaupunki voi erillisestä hakemuksesta, mikäli siihen on olemassa painavia syitä, jatkaa rakennusaikaa.
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Mikäli ostaja ei täytä rakennusvelvoitettaan, kaupunki on oikeutettu saamaan sopimussakkona, jollei kaupunki toisin määrää, kauppahintaa vastaavan määrän.
Suoritettava sopimussakko rakennusvelvollisuuden laiminlyönnistä on tässä
tapauksessa 25 600 €, mikä vastaa alkuperäistä kauppahintaa.
Kaupunki voi, jos tähän on olemassa painavia syitä, hakemuksesta myöntää
pidennystä rakennusvelvoiteaikaan. Viimeisin jatkettu rakennusvelvoiteaika
umpeutuu 23.9.2018, mikä merkitsee, että nykyisten omistajien, jotka ostivat tontin 7.6.2018, pitäisi rakentaa asuinrakennus alle neljässä kuukaudessa.
Suoritetussa maastokatselmuksessa todetaan, että tontti on edelleen rakentamaton, mutta sitä on korotettu täytemateriaalilla.
Uusien omistajien kanssa käydyn keskustelun perusteella ei ole epäilystä sitä, etteivätkö he aikoisi rakentaa tontille asuinrakennusta. Koska uusien
omistajien on täysin mahdotonta ehtiä rakentamaan asuinrakennusta rakennusvelvoiteaikana, he ovat mitä suuremmalla todennäköisyydellä pitäneet
itsestään selvyytenä, että kaupunki edelleen jatkaa rakennusvelvoiteaikaa,
koska kaupunki on aikaisemmin useaan otteeseen myöntänyt jatkoaikaa.
Uudet omistajat ovat kuitenkin allekirjoittaneet kauppakirjan tietoisina ehtojen sisällöstä ja ovat tietoisesti ottaneet riskin.
Koska aikaa on kulunut näin paljon ei jatkoaikaa tule enää myöntää sakkovaatimuksella, vaan yhdyskuntarakentamisen lautakunnan tulee päättää joko 25 600 €:n sakosta rakentamisvelvoitteen rikkomisesta tai täysin poistaa
tontin rakentamisvelvoitetta koskeva ehto.
Rakentamisvelvoitteen poistamista koskevan ehdon poistamista puoltaa se,
että rakentamisvelvoitetta ovat laiminlyöneet edelliset omistajat ja kaupungin kauppakirjaehdot ovat mahdollistaneet tällaisen tilanteen muodostumisen.
Yleinen pohdiskelu:
Kaupungin kauppakirjoihin ei saisi sisältyä ehtoja, jotka mahdollistavat rakentamattomien tonttien edelleen luovuttamisen, ainakaan ilman kaupungin
hyväksyntää. Jos rakentamattomien tonttien luovutus kiellettäisiin ehdoissa,
ei sellaisia tilanteita syntyisi, joissa uudet omistajat eivät ehdi täyttää rakentamisvelvoitetta määräajan kuluessa. Kieltävät ehdot estäisivät myös kaupungin taloudellista hyväksi käyttöä tonttikaupoissa. Kaupungin edulliset
asuntotontit on tarkoitettu niille, jotka haluavat rakentaa talon, eivätkä niille, jotka haluavat myydä edelleen ja ansaita rahaa. Monet muut olivat lisäksi kiinnostuneita ostamaan tontin vuonna 2005.
Esimerkkinä voidaan mainita tämä rantatontti, joka edelleen 13 vuoden jälkeen on rakentamaton ja myytiin hiljattain noin 300 % suuremmalla summalla kuin millä kaupunki sen myi vuonna 2005.

LIITTEET:
- Asian käsittely kaupunginhallituksessa liitteineen
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TEKN: 176/2018
13.6.2018 päivätty anomus rakennusajan jatkamisesta.
Asemakaavaote

Teknisen johtajan ehdotus:
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää poistaa tontin 287-4-489-1 rakentamisvelvoitetta koskevan ehdon sekä vapauttaa tontinomistajat (ostajat)
kokonaan sopimussakon maksamisesta huomauttaen samalla, että kaupungin tulee tulevaisuudessa muuttaa rakentamattomien tonttien kauppakirjojen
sopimusehtoja.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSTID FÖR FASTIGHET 287-4-489-1
FÖRSÄLJNING AV TOMTERNA I KVARTER 489
(DAS/REN) (Stadsstyrelsen 27.6.2005 § 211)
Stadsstyrelsen beslöt vid sammanträdet 16.5.2005 att en ny anbudsomgång
för tomterna i kvarter 489 ordnas. Samtidigt beslöt stadsstyrelsen med hänsyn till behovet av utfyllnad att fastställa för tomterna en byggnadsskyldighet inom 7 år.
Tomten nr 1 i kvarter 489 har en areal om 1.652 m2 och tomten nr 2 har en
areal om 2.653 m2. I detaljplanen har angetts en ungefärlig markhöjd för
tomterna om + 2,00, vilket betyder att en hel del fyllnadsarbeten bör göras.
Största tillåtna antalet våningar är två.
De båda tomterna i kvarter 489 har varit utannonserade till försäljning via
anbudsförfarande med en byggnadsskyldighet inom sju år från undertecknade av köpebrevet. Anbudstiden utgår 23.6.2005.
Ärendet beredning fortgår förslag ges på sammanträdet.
Vid anbudstidens utgång hade inlämnats fem nya anbud och Arto Ketola
har 22.6.2005 muntligen meddelat att hans tidigare anbud av 9.5.2005 är i
kraft.
Anbuden är följande:
Anbudsgivare
Max Klockars

Tomten nr 1 Tomten nr 2
19.000,00

Veijo Kanttikoski Oy

19.000,00
31.500,00

Veijo Kanttikoski

25.600,00

Hasse Lillkull

10.077,20

15.122,10

Petri och Tarja Itälaakso

45.210,00

Arto Ketola

40.000,00

Max Klockars anbud är i första hand för tomten nr 1 och om detta anbud ej
godkänns ges anbudet för tomten nr 2.
Hasse Lillkull ger anbud för tomten nr 1 och alternativt för tomten nr 2.
Stadsdirektörens förslag:
Stadsstyrelsen beslutar, att;
1) åt Veijo Kanttikoski för en köpeskilling om 25.600,00 euro sälja ett bestämt område om 1095 m2 av lägenheten 287-4-486-3 samt ett bestämt
område om 557 m2 av lägenheten 287-401-14-0 som enligt 20.4.2005
godkänd tomtindelning bildar tomten nr 1 i kvarter 489 med en areal om
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1.652 m2. För tomten fastställs en byggnadsskyldighet inom sju (7) år. I
övrigt säljs tomten på sedvanliga villkor;
2) åt Petri och Tarja Itälaakso för en köpeskilling om 45.210,00 euro sälja
ett bestämt område om 1094 m2 av lägenheten 287-4-486-3 samt ett bestämt område om 1559 m2 av lägenheten 287-401-14-0 som enligt
20.4.2005 godkänd tomtindelning bildar tomten nr 2 i kvarter 489 med
en areal om 2.653 m2. För tomten fastställs en byggnadsskyldighet inom
sju (7) år. I övrigt säljs tomten på sedvanliga villkor;
3) Kristinestads stad ger som markägare av områdena nedanför tomterna
mot Stadsfjärden sitt samtycke till åtgärder på dessa områden; staden
samtycker till att på området får anläggas lätta bryggkonstruktioner.
Stadsstyrelsens beslut:
St beslöt efter diskussion enhälligt i enlighet med sd:s förslag.
_______
(ES/REN) (Stadsstyrelsen 27.3.2013 § 121)
Nuvarande ägare av fastighet 287-4-489-1 Maria Vanhatalo-Thijssen och
Ludo Thijssen anhåller om en förlängning av byggtiden för tomten. Maria
Vanhatalo-Thijssen och Ludo Thijssen köpte tomten av Veijo Kanttikoski
17.3.2009. De motiverar sin anhållan bl.a. med att tomten är låg och att det
har krävts en hel del fyllnadsmaterial samt att en ändring av tomtindelningen har blivit gjord. De detaljerade motiveringarna framgår ur bilagan. Nuvarande ägare har för avsikt att sälja tomten till en familj som har för avsikt
att börja bygga på tomten.
Eftersom deras anhållan avviker från stadsstyrelsens beslut 27.6.2005 om
en 7 år lång byggnadstid bör stadsstyrelsen besluta om en förlängning av
byggnadstiden.
Den nu gällande byggnadstiden gick ut 22.9.2012, bifogas köpebrevet då
staden sålde området till Veijo Kanttikoski. Nuvarande ägare anhåller om
en två års förlängning av byggnadstiden.
Stadsstyrelsen har tidigare gett en längre byggnadstid för tomter där grunden har krävt en hel del fyllnadsarbeten. En förlängning av byggnadstiden
efter 22.9.2012 är motiverad med tanke på att byggnadsmassorna bör sätta
sig och att på det sättet förhindra framtida skador på huset och tomten.
Stadsdirektörens förslag:
Stadsstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om förlängning av byggnadstiden
i punkt 8 i köpebrevet undertecknat 23.9.2005 så att tomten ska bebyggas
senast 21.9.2014. Om tomten överlåts obebyggd skall villkoret i punkt 8 tas
med i överlåtelsehandlingen.
Stadsstyrelsens beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
Bilaga § 121
______
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(ES/REN) (Stadsstyrelsen 27.10.2014 § 297)
Då stadsstyrelsen 27.6.2005 beslöt att sälja ifrågavarande tomt beslöts även
om en 7 år lång byggnadstid (bifogas köpebrevet då staden sålde området
till Veijo Kanttikoski).
Nuvarande ägare av fastighet 287-4-489-1 Maria Vanhatalo-Thijssen och
Ludo Thijssen anhåller 23.9.2014 om en ytterligare förlängning av byggtiden för tomten fram till 23.9.2016. De motiverar sin anhållan bl.a. med att
tomten är låg och att det har krävts en hel del påfyllnadsmaterial samt att
dessa massor får sättna ännu ett tag innan man tryggt kan börja bygga och
forma de slutliga ytorna. De detaljerade motiveringarna framgår ur ansökan
(bilaga).
Stadsstyrelsen har 27.3.2013 förlängt byggnadstiden till 21.9.2014.
Stadsstyrelsen har tidigare gett en längre byggnadstid för tomter där grunden har krävt en hel del fyllnadsarbeten. En ytterligare (andra) förlängning
av byggnadstiden efter 21.9.2014 är motiverad med tanke på att byggnadsmassorna bör sätta sig och att på det sättet förhindra framtida skador på huset och tomten.
Stadsdirektörens förslag:
Stadsstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om förlängning av byggnadstiden
i punkt 8 i köpebrevet undertecknat 23.9.2005 så att tomten ska bebyggas
senast 20.9.2016. Om tomten överlåts obebyggd skall villkoret i punkt 8 tas
med i överlåtelsehandlingen.
Stadsstyrelsens beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
Bilaga § 297
_________
(NG/REN) (Stadsstyrelsen 24.10.2016 § 306)
Då stadsstyrelsen 27.6.2005 beslöt att sälja ifrågavarande tomt beslöts även
om en 7 år lång byggnadstid.
Nuvarande ägare av fastighet 287-4-489-1 Maria Vanhatalo-Thijssen och
Ludo Thijssen anhåller 26.8.2016 om en ytterligare förlängning av byggtiden för tomten fram till 23.9.2018. Orsaken är som tidigare den, att tomten
är låg och att det har krävts en hel del påfyllnadsmaterial samt att dessa
massor får sättna ännu ett tag innan man tryggt kan börja bygga och forma
de slutliga ytorna.
Detta har nu inte gått som planerat och de hänvisar till en bedömning gjord
av Jussi Ulfves (Maansiirtoliike Ulfves) som lyder enligt följande ”gällande
tomtens markbyggnation har man övervägt ändring av planerna för läggande av grund” se bilaga.
Stadsstyrelsen har 27.10.2014 förlängt byggnadstiden till 20.9.2016.

§ 161,
306, YHK17
ST 24.10.2016
22.8.2018
18:00
17:00 / Pykälän liite: BILAGA_FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSTID
ST: 113/2013
Stadsstyrelsen har tidigare gett en längre byggnadstid för tomter där grunden har krävt en hel del fyllnadsarbeten. En ytterligare (tredje) förlängning
av byggnadstiden efter 20.9.2016 är motiverad med tanke på att alla byggnadsmassor som transporterats till tomten och att man får tillräckligt med
tid på sig att göra en korrekt bedömning gällande av vilken typ av grundbyggnation som lämpar sig bäst på ifrågavarande ställe och att på så sätt
förhindra framtida skador på huset och tomten.
Stadsdirektörens förslag:
Stadsstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om förlängning av byggnadstiden
i punkt 8 i köpebrevet undertecknat 23.9.2005 så att tomten ska bebyggas
senast 23.9.2018. Om tomten överlåts obebyggd skall villkoret i punkt 8 tas
med i överlåtelsehandlingen.
Stadsstyrelsens beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
Bilaga § 306
_________
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RAKENTAMISAJAN PIDENTÄMINEN KIINTEISTÖLLE 287-4-489-1
KORTTELIN 489 TONTTIEN MYYNTI
(DAS/REN) (Kaupunginhallitus 27.6.2005 § 211)
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.5.2005, että korttelissa 489 olevista tonteista järjestetään uusi tarjouskierros. Samalla kaupunginhallitus
päätti vahvistaa täyttötarve huomioon ottaen tonteille 7 vuoden rakentamisvelvollisuuden.
Korttelin 489 tontti nro 1 on pinta-alaltaan 1.652 m2 ja tontti nro 2 on 2.653
m2. Asemakaavassa on tonttien likimääräiseksi maan korkeudeksi ilmoitettu
+ 2,00, mikä merkitsee sitä, että tontteja on täytettävä melko paljon. Rakennusten suurin sallittu kerrosmäärä on kaksi.
Korttelin 489 molemmat tontit on ilmoitettu myytäviksi tarjousmenettelyn
avulla sekä seitsemän vuoden rakentamisvelvollisuudella kauppakirjan allekirjoittamispäivästä lukien. Tarjousaika päättyy 23.6.2005.
Asian valmistelu on meneillään ja ehdotus annetaan kokouksessa.
Tarjousajan päätyttyä on jätetty viisi uutta tarjousta ja Arto Ketola on
22.6.2005 suullisesti ilmoittanut, että hänen 9.5.2005 antama tarjous on
voimassa.
Tarjoukset ovat seuraavat:
Tarjouksen tekijä

Tontti nro 1

Tontti nro 2

Max Klockars

19.000,00

19.000,00

Veijo Kanttikoski Oy

31.500,00

Veijo Kanttikoski

25.600,00

Hasse Lillkull

10.077,20

15.122,10

Petri ja Tarja Itälaakso

45.210,00

Arto Ketola

40.000,00

Max Klockarsin tarjous koskee ensi kädessä tonttia nro 1 ja jos tätä tarjousta ei hyväksytä, annetaan tarjous tontista nro 2.
Hasse Lillkull on tehnyt tarjouksen tontista nro 1 ja vaihtoehtoisesti tontista
nro 2.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että:
1) Veijo Kanttikoskelle myydään 25.600,00 euron kauppasummalla 1095
m2:n määräalue tilasta 287-4-486-3 sekä 557 m2:n määräalue tilasta
287-401-14-0, jotka 20.4.2005 hyväksytyn tonttijaon mukaan muodostavat korttelissa 489 olevan tontin nro 1, jonka pinta-ala on 1.652 m2.
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Tontille vahvistetaan seitsemän (7) vuoden rakentamisvelvollisuus.
Muutoin tontti myydään tavanomaisin ehdoin;

2) Petri ja Tarja Itälaaksolle myydään 45.210,00 euron kauppasummalla
1094 m2:n määräala tilasta 287-4-486-3 sekä 1559 m2:n määräala tilasta
287-401-14-0, jotka 20.4.2005 hyväksytyn tonttijaon mukaan muodostavat korttelissa 489 olevan tontin nro 2, jonka pinta-ala on 2.653 m2.
Tontille vahvistetaan seitsemän (7) vuoden rakennusvelvollisuus. Muutoin tontti myydään tavanomaisin ehdoin:
3) Kristiinankaupungin kaupunki suostuu tonttien alapuolella Kaupunginlahtea päin olevien alueiden maanomistajana siihen, että näillä alueilla
suoritetaan toimenpiteitä; kaupunki suostuu siihen, että alueelle rakennetaan kevyitä laiturirakennelmia.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kh päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti kj:n ehdotuksen mukaisesti.
_______
(ES/REN) (Kaupunginhallitus 27.3.2013 § 121)
Kiinteistön 287-4-489-1 nykyiset omistajat Maria Vanhatalo-Thijssen ja
Ludo Thijssen anovat tontin rakentamisajan pidentämistä. Maria VanhataloThijssen ja Ludo Thijssen ostivat tontin Veijo Kanttikoskelta 17.3.2009.
He perustelevat anomustaan sillä, että tontti on matala ja että sitä on jouduttu täyttämään melko paljon sekä että tonttijaon muutos on laadittu. Yksityiskohtaiset perustelut käyvät ilmi liitteestä. Nykyiset omistajat aikovat
myydä tontin perheelle, jolla on aikomus ruveta rakentamaan tontilla.
Koska heidän anomuksensa poikkeaa kaupunginhallituksen 27.6.2005 tekemästä päätöksestä, jossa rakentamisvelvoite määrättiin 7 vuodeksi, kaupunginhallituksen tulee päättää rakentamisajan pidentämisestä.
Rakentamisvelvollisuuden voimassaolo meni umpeen 22.9.2012, oheistetaan kauppakirja, joka laadittiin kun kaupunki myi alueen Veijo Kanttikoskelle. Nykyinen omistaja anoo rakentamisajan pidentämistä kahdella vuodella.
Kaupunginhallitus on aikaisemmin pidentänyt rakentamisaikaa paljon täyttöä vaatineille tonteille. Rakentamisajan pidentäminen 22.9.2012 jälkeen on
perusteltua ottaen huomioon, että rakennusmassojen pitää ehtiä painua, jotta
talolle ja tontille ei aiheutuisi vaurioita tulevaisuudessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää puoltaa 23.9.2005 allekirjoitetun kauppakirjan 8.
kohdassa mainitun rakentamisajan pidentämistä koskevaa anomusta siten,
että tontti tulee rakentaa viimeistään 21.9.2014. Jos tontti luovutetaan rakentamattomana, luovutusasiakirjaan tulee sisällyttää 8. kohdassa oleva ehto.
Kaupunginhallituksen päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite § 121

§ 161,
306, YHK17
KH 24.10.2016
22.8.2018
18:00
17:00 / Pykälän liite: RAKENTAMISAJAN_PIDENT_KIINT_287-4-489
ST: 113/2013
(ES/REN) (Kaupunginhallitus 27.10.2014 § 297)
Kaupunginhallituksen päättäessä 27.6.2005 kyseisen tontin myynnistä päätettiin myös 7 vuoden rakennusajasta (liitteenä kauppakirja, jonka kaupunki
solmi Veijo Kanttikosken kanssa).
Kiinteistön 287-4-489-1 nykyiset omistajat Maria Vanhatalo-Thijssen ja
Ludo Thijssen jättivät 23.9.2014 anomuksen tontin rakennusajan pidentämisestä toistamiseen 23.9.2016 saakka. He perustelevat anomustaan mm.
sillä, että tontti on alava ja on vaatinut runsaasti täyttömateriaalia ja että he
toivovat, että nämä massat saisivat painua vielä jonkin aikaa, ennen kuin on
turvallista rakentaa ja muotoilla lopulliset pinnat. Yksityiskohtaiset perustelut käyvät ilmi hakemuksesta (liite).
Kaupunginhallitus pidensi 27.3.2013 rakennusajan 21.9.2014 saakka.
Kaupunginhallitus on aikaisemmin pidentänyt rakentamisaikaa paljon täyttöä vaatineille tonteille. Rakentamisajan pidentäminen (toistamiseen)
21.9.2014 jälkeen on perusteltua ottaen huomioon, että rakennusmassojen
pitää ehtiä painua, jotta talolle ja tontille ei aiheutuisi vaurioita tulevaisuudessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää puoltaa 23.9.2005 allekirjoitetun kauppakirjan 8.
kohdassa mainitun rakentamisajan pidentämistä koskevaa anomusta siten,
että tontti tulee rakentaa viimeistään 20.9.2016. Jos tontti luovutetaan rakentamattomana, 8. kohdan ehto on sisällytettävä luovutusasiakirjaan.
Kaupunginhallituksen päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite § 297
_________
(NG/REN) (Kaupunginhallitus 24.10.2016 § 306)
Kaupunginhallituksen päättäessä 27.6.2005 kyseisen tontin myynnistä päätettiin myös 7 vuoden rakennusajasta.
Kiinteistön 287-4-489-1 nykyiset omistajat Maria Vanhatalo-Thijssen ja
Ludo Thijssen anovat 26.8.2016 tontin rakentamisajan pidentämistä vielä
23.9.2018 saakka. Syynä on kuten aikaisemmin, että tontti on matala, ja se
on vaatinut paljon täyttöainesta ja että nämä massat saavat painua vielä jonkin aikaa ennen kuin lopullisia pintoja voidaan alkaa turvallisesti muodostaa.
Tämä ei ole edennyt suunnitelmien mukaan, ja he viittaavat Jussi Ulfeksen
(Maansiirtoliike Ulfves) arvioon, jonka mukaan ”tontin maanrakennuksen
suhteen on harkittu perustuksentekosuunnitelmien muuttamista” katso liite.
Kaupunginhallitus pidensi 27.10.2014 rakennusajan 20.9.2016 saakka.

§ 161,
306, YHK17
KH 24.10.2016
22.8.2018
18:00
17:00 / Pykälän liite: RAKENTAMISAJAN_PIDENT_KIINT_287-4-489
ST: 113/2013
Kaupunginhallitus on aikaisemmin pidentänyt rakentamisaikaa paljon täyttöä vaatineille tonteille. Rakennusajan jatkaminen (kolmannen kerran)
20.9.2016 jälkeen on perusteltua ottaen huomioon kaikki tontille kuljetetut
maamassat, jotta saadaan tarpeeksi aikaa tehdä oikeanlainen arvio siitä, millainen perustus soveltuu parhaiten kyseiselle paikalle ja voidaan näin estää
talolle tai tontille tulevaisuudessa koituvia vahinkoja.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää puoltaa 23.9.2005 allekirjoitetun kauppakirjan 8.
kohdassa mainitun rakentamisajan pidentämistä koskevaa anomusta siten,
että tontti tulee rakentaa 23.9.2018 mennessä. Jos tontti luovutetaan rakentamattomana, luovutusasiakirjaan tulee sisällyttää 8. kohdassa oleva ehto.
Kaupunginhallituksen päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite § 306
____

§ 161, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: BILAGA_DETALJPLAN

§ 162, YHK17 22.8.2018 17:00

TEKN: 46/2018

LAUSUNTO LUNASTUSLUPAHAKEMUKSESTA; MAANMITTAUSLAITOS
(AJM/AJM)
Maanmittauslaitos pyytää lausuntoa koskien asiaa MML 2563/03 04/2018
(liite). Asia koskee VindIn Pjelax Ab/Oy:n kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/77) mukaista lunastuslupahakemusta voimajohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten ja lunastuslain 58 §:n
mukaista ennakkohaltuunottolupaa.
VindIn Pjelax Ab/Oy on jättänyt maanmittauslaitokselle 4.7.2018 päivätyn
lunastuslupahakemuksen. Liite.
Hakemuksen mukaan johtoalueen leveys kasvaa 17 – 36 metrillä. Nykyisen
johtoalueen leveys on hakemuksen mukaan 62,5 metriä.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on 21.2.2018, § 38, antanut lausunnon
asiasta koskien 110 kV:n voimajohdon rakentamista kyseisellä alueella.
Lausuntopyynnön ovat jättäneet VindIn Pjelax Ab/Oy ja VindIn Böle
Ab/Oy.
Lausuntopyyntö kuului:
”VindIn Pjelax Ab/Oy ja VindIn Böle Ab/Oy pyytää Kristiinankaupungilta
lausuntoa Pjelax-Bölen tuulivoimapuiston 110 kilovoltin voimajohtohankkeesta. Voimajohdon tarve perustuu Närpiön alueelle rakennettavan Pjelax-Bölen tuulivoimapuiston sähkönsiirron järjestämiseen. Tuulivoimapuisto koostuu 41:stä yksikköteholtaan 5 megawatin voimalasta. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on 205 megawattia. Tuulivoimapuiston kaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 21.12.2017-26.1.2018. Voimajohto on tarkoitus
toteuttaa nykyisen voimajohtokäytävän yhteyteen sijoitettavana ilmajohtona
sekä uutena maakaapelireittinä. Voimajohdon kokonaispituus on 8,9 kilometriä. Ilmajohdosta 4,2 kilometriä ja maakaapelista 0,7 kilometriä sijoittuu Kristiinankaupungin alueelle. Tuulivoimapuiston ja voimajohtoreitin
kartat ovat liitteessä 1. Liitteessä 2 on selvitys voimajohdon ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön.”
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös 21.2.2018 § 38 kuuluu:
”Maakaapeli tulee suunnitella sijoitettavaksi kokonaisuudessaan kiinteistölle Kristinestads donationsjord 287-401-14-0. Asiakirjoista puuttuu Pohjanmaan museon lausunto maakaapelin sijoittamisesta. Tämä vaaditaan,
koska kaapelin sijoitusalueen läheisyydessä, aseman tuntumassa on KTJ:n
mukaan muinaismuiston kaavamerkintä. Maakaapelin sijoittamisesta kokonaisuudessaan tulee laatia tarkistettu suunnitelma. Tämä koskee sähkökaapelin sijoittamista kaupungin omistamalle maalle.
Perustelu
Olemassa oleva sähkölinja ei mahdollista uutta ilmakaapelia, koska ympäristövaikutukset ovat mittavia. Nykyinen johtoalue on jo tällä hetkellä noin
63,5 metriä (johtolinja noin. 43,5 metriä). Jos ilmakaapeli asennetaan olemassa olevien ilmakaapelien yhteyteen, käytävää pitäisi laajentaa yhteensä
84,5 - 86,5 metriin (johtolinja 64,5 - 66,5 metriä). Vaikka reunavyöhykkeelle voidaan jättää puita, reunavyöhykkeellä vallitsee rakennuskielto, minkä
voidaan katsoa olevan kaupungille haitaksi. Reunavyöhyke on noin 10 metriä leveä ja puiden enimmäiskorkeus reunavyöhykkeellä vaihtelee. Reunavyöhykkeen puukannan taloudellinen arvo on vähäinen.”
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TEKN: 46/2018

Teknisen johtajan lausuntoehdotus:
Kristiinankaupungin kaupunki vastustaa kaupungin maan lunastusta ilmajohdon rakentamista varten (hakemuksen mukaan n. 4,1 km) hakemuksen
sivun 4 (9) kuvan 1 mukaisesti.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta katsoo, että maakaapeli hyväksytään
ainoana vaihtoehtona kaupungin maiden ylitse kulkevan voimajohdon rakentamisen osalta ja näin ollen maanmittauslaitoksen ei tule myöntää
kaupungin maata koskevaa lunastusoikeutta alueelle, jonne suunnitellaan ilmajohdon asentamista.
Maakaapeli tulee suunnitella sijoitettavaksi kokonaisuudessaan kiinteistölle
Kristinestads donationsjord 287-401-14-0. Maakaapelin sijoittamisesta kokonaisuudessaan tulee laatia tarkistettu suunnitelma.
Perustelu
Olemassa oleva sähkölinja ei mahdollista uutta ilmakaapelia, koska
ympäristövaikutukset ovat mittavia. Nykyinen johtoalue on jo tällä hetkellä noin 63,5 metriä (johtolinja noin. 43,5 metriä). Jos ilmakaapeli asennetaan olemassa olevien ilmakaapelien yhteyteen, käytävää pitäisi laajentaa
yhteensä 84,5 - 86,5 metriin (johtolinja 64,5 - 66,5 metriä). Vaikka reunavyöhykkeelle voidaan jättää puita, reunavyöhykkeellä vallitsee rakennuskielto, minkä voidaan katsoa olevan kaupungille haitaksi. Reunavyöhyke
on noin 10 metriä leveä ja puiden enimmäiskorkeus reunavyöhykkeellä
vaihtelee. Reunavyöhykkeen puukannan taloudellinen arvo on vähäinen.”
Lisäksi myös muita toimijoita kiinnostaa olemassa olevan sähkölinjan hyödyntäminen. Jos nämä toimijat suunnittelevat ilmakaapelia, ympäristövaikutukset ovat erittäin laajat. Nykyinen johtoalue on niin leveä, ettei uusia
ilmakaapeleita voida sallia. Ilmakaapeli hyväksytään ainoana vaihtoehtona
toimijoille, jotka suunnittelevat sähkölinjoja mainitulle alueelle, koska ympäristövaikutukset eivät ole niin laajat kuin ilmakaapelin osalta.
Asia tarkastetaan välittömästi.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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TEKN: 65/2018

HALLINTOKANTELU VT. RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ

(AJM/AJM)
Vt. rakennustarkastajan päätöksestä, joka koskee rakennusten purkamispäätöstä, on jätetty hallintokantelu. Liite.
Rakennustarkastajan sijainen käsittelee asiaa oikaisemalla vt. rakennustarkastajan päätöksen. Päätös annetaan kokouksessa.
Teknisen johtajan päätösedotus:
Rakennustarkastajan sijaisen päätös hyväksytään. Asianomainen viranomainen käsittelee purkamishakemukset uudelleen.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:
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OIKAISUVAATIMUS VT. RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSEEN
(AJM/AJM)
Vt. rakennustarkastajan päätöksestä muuttaa vapaa-ajan asunto kokoontumistilaksi on jätetty oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimus ja vt. rakennustarkastajan päätös liitteenä.
Rakennustarkastajan sijainen on tehnyt kokoontumistilan loppukatselmuksen ja todennut, että rakennus on kokoontumistila vapaa-ajan käyttöön, ts.
vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu rakennus, mikä on täysin asemakaavan mukaista.
Loppukatselmuspöytäkirja liitteenä.
Teknisen johtajan päätösedotus:
Vt. rakennustarkastajan päätös pysyy voimassa.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös:

§ 164, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Jaakkola Kaarlo rättelseyrkan 2.2.2018

§ 164, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Byggnadsinspektörens beslut § 318 15.12.2017

§ 164, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Byggnadsinspektörens beslut § 318 15.12.2017

§ 164, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Byggnadsinspektörens beslut § 318 15.12.2017

§ 164, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Pohjolan Voima Loppukatselmuspöytäkirja 17-0207

§ 164, YHK17 22.8.2018 17:00 / Pykälän liite: Pohjolan Voima Loppukatselmuspöytäkirja 17-0207

§ 165, YHK17 22.8.2018 17:00
TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESIIN TUODUT ASIAT

ST: 6/2018

