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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain 58.2 §:n mukaan muut toimielimet kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 4 §:n mukaan kunnanhallitus päättää puheenjohtajan esittelystä viimeistään kunkin vuoden joulukuussa seuraavan vuoden kevätkauden sekä viimeistään kesäkuussa pidettävässä kokouksessaan seuraavan syyskauden varsinaisten kokoustensa
ajankohdan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa
on voimassa.
Muun toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi. Lisäksi kokous on pidettävä, mikäli enemmistö
toimielimen jäsenistä tai esittelijä sitä puheenjohtajalta pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämässä paikassa. Toimielimen puheenjohtaja voi kuitenkin erityisestä syystä määrätä muunkin kokouspaikan.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsun valtuuston toimikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen
puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille toimielimen päättämällä tavalla, mikäli mahdollista vähintään kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan saajan toimielimen sihteerille ilmoittamaan posti-, käynti- tai sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu voidaan poikkeuksellisesti toimittaa myös puhelimitse tai
tekstiviestinä.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnäolevat ja sen, missä ominaisuudessa kukin on läsnä.
Puheenjohtajan on todettava, onko kokous kutsuttu laillisesti koolle ja onko se päätösvaltainen.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja toisin päätä.
Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
PJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
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2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
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3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy esityslistan, ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset, kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi.
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4§
KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
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5§
VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖPANO
Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- toteaa kunnanvaltuuston päätökset 14.11.2016 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä ne mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lakien tai
asetusten vastaisia, lukuunottamatta päätöstä 17 § (Kaitarannan asemakaavan muutos), joka jätetään täytäntöönpanematta hallintolain 50 § 1 mom. 1 k:n nojalla.
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6§
ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 16.11.2016:
Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 § 17 käsittelyn yhteydessä Kaitarannan asemakaavan muutoksen. Käsiteltävänä oleva aineisto perustui kaavaluonnokseen, eikä kaavassa
ole vielä huomioitu kesän 2016 aikana laadittua luontoselvitystä (luontoinventointi).
Hallintolain 50 §:n nojalla viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista
asian uudelleen, jos päätös perustuu puutteelliseen selvitykseen.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto poistaa päätöksensä 14.11.2016 § 17.
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7§
VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2019 TALOUSSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 17.11.2016:
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 110
§:ssä on kunnan talousarviosta säädetty seuraavaa: ’Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.’
Kuntalain lisäksi Suomen Kuntaliitto antaa talousarviosta ja -suunnitelmasta ohjeita ja suosituksia. Kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Tältä osin sitovia ohjeita ja lausuntoja kunnille antaa työ- ja elinkeinoministeriön alainen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Ehdotus kunnan vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaksi on laadittu ottaen soveltuvin osin
huomioon talousarvion laadintaa koskevat säännökset ja ohjeet.
Vuonna 2017 ei tapahdu muita organisaatiomuutoksia kuin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen siirto peruspalveluista sivistyspalveluihin.
Talouden tasapainottamistoimenpiteiden tehostamiseksi voidaan joutua käynnistämään
konsernitasoinen yhteistoimintamenettely lomauttamisen tai mahdollisten muiden henkilöstövähennysten valmistelemiseksi ja henkilöstömenojen vähentämiseksi sekä uusien toimintatapojen etsimiseksi yhdessä henkilöstön kanssa.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot on arvioitu ao. toimijoiden ilmoittamilla määrärahoilla. Verotulot on arvioitu Suomen Kuntaliiton toimittaman verotulojen ennustekehikon mukaisesti. Valtionosuudet on arvioitu varovaisesti.
Talousarviokirjaan sisältyy taloussuunnitelma vuosille 2017–2019. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma on laadittu karkealla tasolla. Taloussuunnitelmakaudella palvelutarpeiden kasvu, valtionosuuksien leikkaukset ja verotulojen hidas kehitys asettavat paineita konsernin rahoitusaseman vakaana pitämiselle.
Vuodesta 2018 alkaen kunnan lainojen lyhennykset ja korkokulut heikentävät tilikausien tulosta. Taloussuunnitelmavuosiin 2019 → liittyy useita muutostekijöitä liittyen sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymiseen kunnilta maakunnille sekä maakuntauudistuksen toteuttaminen.
Liite nro 1
Vuoden 2016 lisätalousarviossa on tarkoituksenmukaista tehdä liitteen 2 mukaiset tarkistukset, jotka lähinnä johtuvat pysyvien vastaavien myyntivoittojen poistamisesta, käyttötalouden menojen siirtämisestä investoinniksi sekä tytäryhteisöosakkeiden ja osuuksien sekä
muiden osakkeiden ja osuuksien kirjaamisesta sekä poistoista.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
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ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaksi hyväksytään;
talousarvioon sisältyvät konserniyhteisöjen tavoitteet hyväksytään kuntalain 13 §:n tarkoittamiksi kuntakonsernin tavoitteiksi; ja
vuoden 2016 lisätalousarvio hyväksytään.
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8§
HYVINVOINTIKERTOMUS
Peruspalvelujohtaja Jussi Mattila 31.10.2016:
Kunnille kuuluu terveydenhuoltolain mukaisesti velvoite tehdä valtuustokausittain hyvinvointikertomus, jolla seurataan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan kehittymistä. Tällä
valtuustokaudella kertomusta ei ole tehty.
Aiemmin Taivassalon kunta on ollut osana seudullisessa hyvinvointikertomuksessa. Kymmenen vuoden aikana valtakunnallinen tilastointi ja tietotuotanto on merkittävästi muuttunut
ja hyvinvointikertomukseen on saatavissa sähköinen alusta, johon kunnan kannalta oleellinen tieto voidaan kerätä erilaisista sähköisistä tietokannoista.
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Hyvinvointiraportointi on osa kunnan strategista
toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Terveydenhuoltolain
(1326/2010, 12 §) mukaisesti Taivassalossa tehdään kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus. Kunnanhallituksen kokouksessa (23.5.2016, 94 §) päätettiin, että jatkossa hyvinvointikertomukset Taivassalossa tehdään sähköisenä hyvinvointikertomuksena.
Sähköinen hyvinvointikertomus 2016 esittelee hyvinvointitietoa vuosilta 2013-2016 sekä
suunnitelmia vuodelle 2017. Raportissa on kaksi osaa: I) Päättyneen ja kuluvan vuoden arviointi ja raportointi sekä II) Tulevan vuoden suunnittelu. Raporttiin on valittu kuntalaisten
terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita ikäryhmittäin. Raportissa nostetaan esille
kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ilon aiheita sekä haasteita kunnan hyvinvointityölle. Hyvinvointia edistävien toimenpiteiden osalta painopiste on lasten ja nuorten sekä
ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.
Liite nro 3
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen hyvinvointikertomuksen.
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9§
LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN KAUPUNGILLE VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALI- JA
TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYKSESTÄ VUOSILLE 2017-2018
Toimialajohtaja Riitta Liuksa ja suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen 15.11.2016 mm.:
Terveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien
kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja se
on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.
Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Tarkemmin suunnitelmasta on määrätty valtioneuvoston asetuksella 337/2011 sekä Kuntaliiton yleiskirjeellä 21/80/2011.
Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin Varsinais-Suomen kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
valtuustossa kesäkuussa 2013. Vuonna 2013 hyväksytyssä järjestämissuunnitelmassa todetaan, että muutosten tekemisestä järjestämissuunnitelmaan päättää Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri.
Järjestämissuunnitelman päivityksen yhteydessä on käsitelty aiempaa laajemmin myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Suunnitelmassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on käsitelty sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Teemaa koskevan
toimenpideohjelman yhteyteen on listattu myös sellaisia toimenpidekokonaisuuksia, joita
suositellaan edistettäväksi kunnissa, koska sisällöillä on vaikutusta sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Nämä tehtäväkokonaisuudet ovat kuitenkin vain suosituksia ja kunnat
päättävät niiden mahdollisesta käyttöönotosta kuntakohtaisin päätöksin erikseen.
Järjestämissuunnitelman päivityksessä on lähdetty siitä, että työskentely kytketään tiiviisti
osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua. Sote-uudistuksen valmistelussa on lähdetty siitä, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat maakunnallisen tason sote-uudistukseen vaikuttavat asiat tulee esittää käsiteltäväksi sote-uudistuksen
valmisteluorganisaatiossa. Tämän linjauksen mukaisesti on myös järjestämissuunnitelman
päivitysraportti hyväksytty valmisteluorganisaation sote-johtajien kokouksessa (7.11.2016)
sekä johtavien viranhaltijoiden kokouksessa (11.11.2016).
Edellä mainitun perusteella pyytää Turun kaupungin hyvinvointitoimiala järjestämissuunnitelman pysyvän asiantuntijatyöryhmän puolesta Varsinais-Suomen kuntia: Hyväksymään
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitysraportin
vuosille 2017–2018.
Liite nro 4
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- hyväksyy Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitysraportin vuosille 2017–2018.
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10 §
LAUSUNNON ANTAMINEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE SAARISTOLIIKENNETTÄ
KOSKEVISTA ASETUSLUONNOKSISTA
Yksikön johtaja Sabina Lindström ja neuvotteleva virkamies Elina Thorström 16.11.2016
mm.:
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
saariston liikenne- ja kuljetuspalvelujen kohtuullisista maksuista sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä
avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta.
Asetukset koskevat saariston yhteysalusliikennettä. Saariston yhteysalusliikenne on joko
valtion kokonaisuudessaan hankkimaa tai valtion tukemaa siten, että valtio antaa tukea kilpailuttamalla hankitun yhteysalusliikenteen hoitoon. Valtion suoraan hankkimat yhteysalusliikenteen palvelut ovat tällä hetkellä käyttäjille maksuttomia, kun taas tuetuilla reiteillä muilta käyttäjiltä kuin vakinaisilta asukkailta peritään maksu.
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi saariston liikenne- ja kuljetuspalvelujen kohtuullisista maksuista on saaristolain nojalla annettava uusi asetus, jonka myötä jatkossa valtion
hankkimassa yhteysalusliikenteessä kaikilta matkustajilta perittäisiin kohtuulliset maksut.
Asetusmuutoksessa puolestaan saatettaisiin valtion tukemilla yksityisten elinkeinonharjoittajien saaristoreiteillä perittävät kuljetusmaksut koskemaan myös vakinaisia asukkaita muiden matkustajien tapaan.
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 18.11.2016:
Asetusehdotus perustuu hallituksen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä koskevaa kärkihankkeeseen, jossa tavoitteena on suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Kärkihankkeessa yhtenä toimenpiteenä on tarkoituksena edistää innovaatio‐ ja palvelualustojen syntyä sektoreilla, joilla julkishallinnolla on rooli markkinoiden toimivuuden kannalta, esimerkkinä liikenne palveluna ‐konseptin laaja käyttöönotto.
Kasvuympäristö toteutetaan erityisesti lainsäädäntömuutoksin sekä kokeiluiden avulla, joista saaristomerellä toteutettaisiin yksi, noin kahden vuoden ajan kestävä liikennekokeilu. Asetusehdotus on osa saaristossa toteutettavaa kokeilua.
Asetusluonnoksessa on tunnistettu esitykset vaikutukset mm. matkailuun: "Matkailu saaristoalueilla painottuu voimakkaasti kesäaikaan, erityisen vilkas ajanjakso on juhannuksesta
elokuun puoliväliin. Maksuilla voidaan katsoa olevan vaikutusta myös alueen matkailuun.
Koska maksut määriteltäisiin kohtuulliselle tasolle, niillä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta saaristoalueen matkailumääriin tai alueen houkuttelevuuteen m
atkailukohteena. Alueen houkuttelevuuteen matkailunäkökulmasta vaikuttavat myös monet
muut tekijät, joita ovat muun muassa saariston palvelutarjonta, esimerkiksi majoitus, ravintolatarjonta, leirintäalueet ja muut alueen aktiviteettipalvelut, markkinointi, reitti- ja aikataulutietojen saatavuus ja tiedottaminen sekä pyöräily- ja muiden teiden kunto.”
LVM:n lausuntopyyntö koskee Taivassalon kunnan osalta kesä-elokuussa (osin) Velkuan
reittialueella kulkevaa yhteysalusliikennettä Hakkenpäästä Naantalin Teersaloon. Reittialueen palvelutaso on kuljetuspalveluiden osalta heikentynyt sen jälkeen kun m/s Kivimo ei ole
ottanut henkilöautoja kuljetettavaksi, vaan keskittynyt henkilö- ja polkupyöräkuljetuksiin.
Tämä on vaikuttanut Saariston negatiivisesti Rengastien kävijämääriin. Maksuton yhteysalusliikenne ei heikennä kehittää markkinaehtoisia kuljetuspalveluja saariston alueella,
vaan pikemmin edistää niitä, kun saaristo on helpommin saavutettavissa. Vaikka asetus-
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luonnoksessa esitetään perittäväksi kohtuulliset liikenne- ja kuljetuspalvelujen maksut,
muodostavat ne omalta osaltaan elinvoiman edistämisen esteen. Saaristomerellä ei tule
asetusluonnoksen mukaista kokeilua tehdä. Maksu-uudistuksen hinta on erittäin kova, jos
se tappaa yrittäjyyttä saaristossa ja haittaa matkailua. Taivassalon kunta ei puolla luonnosten hyväksymistä.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- antaa liikenne- ja viestintäministeriölle edellä olevan lausunnon.
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11 §
ERON MYÖNTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Katri Jokinen 1.11.2016:
Olen aloittanut Taivassalon kunnan teknisen toimiston sihteerinä 1.11.2016 alkaen. Pyydän
eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
Kunnanjohtaja Vesa Rantala 1.11.2016:
Kuntalain 74 §:n mm. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan
tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
- valtuusto myöntää eron Katri Jokiselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä; ja
- valtuusto valitsee jäsenen tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi kaudeksi.
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KH:50 /2016
12 §
POIKKEAMISHAKEMUS SAMI JA MINNA KOMPUINEN
Tekninen lautakunta 17.11.2016 § 48
Hakija

Minna ja Sami Kompuinen
Pirttimäentie 42, 23100 Mynämäki

Rakennuspaikka

Määräala tilasta Tuominiemi 5:3, Huovarin kylä, n. 4000 m²

Osoite

Taipaluksen saari, 23310 Taivassalo

Kaavatilanne

ei kaavaa

Säännös, josta
poikkeusta haetaan

MRL 171 §

Sanallinen selitys
poikkeamisesta

Uuden loma-asunnon (60 m²) rakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle.
Ely -keskus on 25.2.2012 myöntänyt kyseiselle määräalalle
poikkeamisluvan loma-asunnon ja saunan rakentamiselle.
Saunalle on haettu ja myönnetty rakennuslupa ehtona olleen
kahden vuoden määräajan sisällä, mutta loma-asunnolle ei
ole haettu lupaa. Näin ollen, mikäli halutaan rakentaa rakennuspaikalle myös loma-asunto, sille on haettava uudestaan
poikkeamislupaa.

Hakijan perustelut

Lupaa haetaan loma-asunnon uudisrakentamiseen. Hakemus korvaa poikkeamispäätöksen mukaisen rakennusluvan
nro 2013-85. Määräalalla on lähes valmis rantasauna (lupanro 2013-86) eli määräala on hyväksytty rakennuspaikaksi.
Rakennuksen rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta,
koska se korvaa aiemmin myönnetyn vastaavan hankkeen
luvan.

Hankkeen liitteet

Asemapiirros, 4 kpl
Ympäristökarttoja, 4 kpl
Maanvuokrasopimus, 1 kpl

Naapurien kuuleminen

Hakija on kuullut naapureina tilojen Tuominiemi 5:3 ja Taipalus 5:2 omistajia. Heillä ei ollut huomautettavaa.

Liite; kaavaote 1:1000

Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle haetun poikkeusluvan myöntämistä.
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Perusteluina todetaan, että rakentaminen

ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueen käytön muulle
järjestämiselle

ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä;

ei hajauta yhdyskuntarakennetta

on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai
kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista;

ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä
haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia; ja

ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
Kunnanhallituksen päätös lähetetään tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
Poikkeuslupa on MRA 87 §:n mukaisesti voimassa 2 vuotta ja tänä aikana päätöksen mukainen rakennuslupa on haettava kunnan rakennuslupaviranomaiselta.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
__________
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeamisen.
Perustelut: Rakentaminen
 ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle
 ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä;
 ei hajauta yhdyskuntarakennetta
 on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista;
 ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia; ja
 ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Kunnanhallituksen päätös lähetetään tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
Poikkeuslupa on MRA 87 §:n mukaisesti voimassa 2 vuotta ja tänä aikana päätöksen mukainen rakennuslupa on haettava kunnan rakennuslupaviranomaiselta.

TAIVASSALON KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivä
28.11.2016

Sivu
18

KH:53 /2016
13 §
LAINAN TAKAUS / HAKKENPÄÄN YKSITYISTIEN TIEKUNTA
Anu Vainio, Hakkenpään yksityistien hoitokunnan puheenjohtaja 7.11.2016:
Taivassalon Hakkenpään yksityistien tiekunta hakee Taivassalon kunnalta kunnan omavelkaista takausta 35 000 euron pankkilainalle.
Hakkenpään yksityistien tiekunta on ylimääräisessä kokouksessaan 24.9.2016 tehnyt päätöksen perusparannushankkeen käynnistämisestä. Hankkeen kustannusarvio on n. 70 000
euroa, joka pohjautuu saatuiin tarjouksiin. Lemminkäisen tarjous oli sisällöltään halvin ja
parhain. Hankkeen kustannusarvio sisältää asfaltoinnin, suunnittelun, valvonnan sekä tarvittavat rumpu- ja pohjanparannustyöt.
Hankkeeseen haetaan valtion avustusta, jonka arvioidaan olevan 50% kokonaiskustannuksista. Loput 50% tiekunnan osakkaat maksavat itse voimassaolevan yksikkölaskelman mukaisesti. Tiekunta on päättänyt hakea omaan osuuteensa pankkilainaa ja kunnan omavelkaista takausta lainalle. Laina maksetaan 3 vuoden aikana takaisin. Jos osakas ei maksa
osuuttaan, on se yksityistielain 88 §:n mukaan ulosmittauskelpoinen. Osakkaat vastaavat
tiekunnan kuluista yhteiseen lukuun, joten mahdollisuutta siihen, että lainanmaksu lankeaisi
kunnalle ei ole.
Parannushanke toteutetaan, jos 50%:n valtionasutus ja kunnan takaus lainalle saadaan.
Laina nostetaan v. 2017 aikana, kun päätökset ELY-keskuksesta on saatu.
Liite nro 5
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus
- ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Hakkenpään yksityistien tiekunnalle
35 000,00 €:n takauksen.
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14 §
LAUTAKUNTIEN SEKÄ VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSET
Asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi säädetään kuntalain 51 §:ssä
(1.6.2017 alk. § 92). Taivassalon kunnan hallintosäännössä määritellään päätökset, jotka
on ilmoitettava viranomaiselle, jolla on oikeus ottaa asia ylemmän viranomaisen
käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa
KuntaL:ssa tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia
asioita;
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 77
§:ssä (1.6.2017 alk § 51) tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita,
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.
Toimielinten pöytäkirjat:
1. peruspalvelulautakunta 27.10.2016
2. tarkastuslautakunta 14.11.2016
Viranhaltijan päätökset:
kunnanjohtaja
-

§ 100, 102-104,105
§ 101,106
päätöspöytäkirja §11/16

henkilöstöpäätökset
taloudenhoito ja rahoitus-, hankintapäätökset
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä tiedokseen toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijan päätökset; ja
- että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan.
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15 §
ILMOITUSASIAT
Kunnan ulkopuolisten monijäsenisten toimielinten pöytäkirjat:
- Uudenkaupungin kaupunki, terveyslautakunta 25.10.2016
- Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky:n hallitus 3.11.2016
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- kunnanhallitus merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.

