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§ 14 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden toteaminen 
 

KuntaL § 54: 
 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa 
ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto. Kunnanvaltuuston työjärjestyk-
sessä voidaan määrätä myös pidemmästä kutsuajasta. 
 

KuntaL § 58 mom. 1: 
 
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista 
on läsnä. 
 
Kokouskutsusta on annettu yleisesti tieto ilmoitustaululla 13.4.2017 ja kokous-
kutsu on lähetetty valtuutetuille samana päivänä. 
 

 
PUHEENJOHTAJA 

 
1) toimittaa nimenhuudon, 

 
jonka jälkeen 
 
2) todetaan, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja läsnä olevien valtuu-

tettujen määrä huomioon ottaen päätösvaltainen. 
 

PUHEENJOHTAJA TOIMITTI 
1) nimenhuudon ja totesi läsnäolijoiksi 28 varsinaista valtuutettua ja viisi 

varavaltuutetun 
 

jonka jälkeen 
 
2) kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien 

valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi. 
 
 

------ 
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§ 15 Pöytäkirjan tarkastaminen ja asettaminen julkisesti nähtäville 
 

KuntaL § 62: 
 

Kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja al-
lekirjoittaa ja pöytäkirjanpitäjä varmentaa allekirjoituksellaan. 

 
KuntaL § 61: 

 
Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänes-
tänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätöseh-
dotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtä-
vä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset 
perustelut liitetään pöytäkirjaan. 
 
Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa 
päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, 
jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. 
 

KuntaL § 63: 
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oi-
kaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen 
pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran-
omainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
 

KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄNEE 
 

1) valita kaksi valtuutettua tarkastamaan pöytäkirjan 
 
2) pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuuston päätti 
 
1) valita valtuutettu   ja  valtuutettu tarkastamaan pöytäkirja 27.4.2017 
 
2) pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla 28.4.2017. 

 
 
------ 
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ALLM 87/2016 
 

§ 16 Aloite kävely- ja pyörätien pidentämisestä Högbackin teollisuus-
alueen ja valtatie 8:n välillä 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Valtuutettu Sven-Erik Björkbacka jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 
12.12.2016 aloitteen kevyen liikenneväylän perustamisesta Närpiön–Korsnäsin 
maantie 673:n varteen välille Högbackin teollisuusalue – valtatie 8 ja mahdolli-
sesti tätäkin pidemmälle itään päin. 
 
Tekniseltä lautakunnalta on pyydetty selvitys, ja lautakunta on käsitellyt asiaa 
kokouksessaan 18.1.2017. Lautakunnan lausunto ja esitys käyvät ilmi alla ole-
vasta selvityksestä. 
 
Selvitys 
Närpiön–Korsnäsin välinen maantie 673 on luokiteltu seudulliseksi tieksi, jonka 
liikennetiheys on 2 905 (291) ajoneuvoa vuorokaudessa välillä valtatie 8–
Högbackin teollisuusalue. Välillä valtatie 8–itään päin Svartbäckvägenin liitty-
mää kohti liikennetiheys on 869 (125) ajoneuvoa vuorokaudessa. Suluissa ole-
va luku ilmoittaa raskaan liikenteen määrän. Kevyen liikenteen määrästä ei ole 
käytettävissä tilastoja. Tie on valtion tie ja näin ollen juridinen tienpitäjä on ELY-
keskus/ liikennevirasto. 
 
Tie on tällä kyseisellä osuudella suhteellisen suora ja valaistu. Nopeusrajoitus 
on 80 km/h, ja osuudella on yksi suurehko liittymä, maantie 17169 Östra Linjen. 
Lähialueella on lisäksi Molnåbäcken. 
 
Maantiellä 673 Högbackin teollisuusalueelta itään päin ei tällä hetkellä ole ke-
vyen liikenteen järjestelyjä. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen kyseiselle 
osuudelle on mahdollista liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Toinen vaih-
toehto voisi olla nykyisen tien leventäminen leveämmillä pientareilla. Kyseinen 
tieosuus on 2 750 m pitkä. Erillinen liikenneväylä lienee näistä liikenneturvallisin 
vaihtoehto. 
 
Kevyen liikenteen väylän rakennuskustannuksiksi kyseisellä osuudella, Hög-
backin teollisuusalue – valtatie 8, arvioidaan 650 000 euroksi. Kustannuksiin si-
sältyy lisäksi sillan rakentaminen Molnåbäckenin yli. 
 
Närpiön kaupungin virkamiesten tulisi asian jatkovalmistelua varten korostaa 
ELY-keskuksen eri tapaamisten yhteydessä liikenneturvallisuutta parantavien 
toimenpiteiden tarvetta maantie 673:lla osuudella Högbackin teollisuusalue – 
valtatie 8. 
 
Närpiön kaupungin osuus tästä hankkeesta tulee ratkaista tulevien talousarvio-
neuvottelujen yhteydessä. 
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(§ 16 jatkuu) 
 
Tekninen johtaja esittää: 

Lautakunta 
 
antanee yllä olevan mukaisen lausunnon kaupunginhallitukselle. 
 

Päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti huomautuksella, että liikenneturvallisuussuunnitel-
man tarkistuksessa korostetaan useampien kevyen liikenteen väylien tarpeelli-
suutta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää 
 
antaa yllä olevan selvityksen sekä 
 
että valtuustolle esitetään, että aloite on näin ollen loppuunkäsitelty. 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 91/2016 
 

§ 17 Aloite merituulivoimapuiston rakentamismahdollisuuksien selvit-
tämiseksi 
 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Valtuutettu Peter Lassus jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.12. 2016 
aloitteen (liite A), jonka mukaan Närpiön kaupungin tulee selvittää merituulivoi-
mapuiston rakentamismahdollisuuksia. 
 
Selvitys 
Selvityksessä (liite B) kaupungin kaavoitusinsinööri Bo-Erik Liljedal kuvaa meri-
tuulivoiman nykytilannetta. Selvityksestä ilmenee, että maakuntakaavassa 2030 
on Suupohjan rannikkoalueelle päätetty kahdesta merituulivoima-alueesta, jois-
ta yksi sijaitsee Korsnäsin–Närpiön edustalla ja toinen Skaftungin–Siipyyn 
edustalla (katso karttaliite). Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 
21.12.2010. 
 
Ympäristöministeriö vahvisti Pohjanmaan maakuntakaavan, vaihekaava 2:n 
(Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla) 14.12.2015. 
Kaavassa selvitettiin kahden uuden merituulivoima-alueen mahdollisuutta Suu-
pohjan rannikkoalueelle, mutta alueet poistettiin ehdotusvaiheessa sillä perus-
teella, että alueista voi aiheutua kielteisiä vaikutuksia luonnonympäristölle, saa-
ristomaisemalle, muuttolinnuille, Natura 2000 -alueille sekä meriliikenteelle. 
 
Yllä olevan nojalla todetaan, että aloitteen asia on jo selvitetty ja että voimassa 
olevassa maakuntakaavassa on Suupohjan rannikkoalueelle varattu kaksi alu-
etta merituulivoimapuistoille. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää 

 
antaa yllä olevan selvityksen sekä 
 
että valtuustolle esitetään, että aloite on näin ollen loppuunkäsitelty. 

 
 Kaupunginhallituksen päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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§ 18  Aloitteen esittäminen 
 
Kun esityslistan asiat oli käsitelty loppuun, valtuutettu Karl-Gustav Svedjemäck 
ja Linda Pellfolk esittivät oheisen aloitteen. 
 
Aloitteet ohjattiin kaupunginhallitukselle valmistelua varten. 
 
 

------ 
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VALITUSOSOITUS 
 

  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 
 Valitusoikeus 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen). 

 
Valitusaika 
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymis-
tä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Mikäli tie-
doksianto tapahtuu sähköisesti, osapuolen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon kolmen päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 

 
Valitusviranomainen 

 
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus. 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 
Faksinumero: 029 56 42760 
Puhelinnumero: 029 56 42611 
 
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 08:00-16:15 
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
– päätös johon haetaan muutosta 
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– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muu-
tosta siihen vaaditaan tehtäväksi 

– perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai 
jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut 
tarpeelliset yhteystiedot. Mikäli valitusviranomaisen päätöksen saa an-
taa tiedoksi sähköisenä ilmoituksena, tulee ilmoittaa myös sähköpos-
tiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakir-
jassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä 
ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä 
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljen-

nöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai 

muu selvitys valitusajan alkamisesta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 

 
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeuden-
käyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
26.7.1993/701. 

 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi tilata Närpiön kau-
pungin kirjaamosta. 
 
Postiosoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö 
Käyntiosoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö 
Sähköpostiosoite: staden@narpes.fi 
Faksinumero: 06 2241 285 
Puhelinnumero: 06 2249 111 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 08:00-15:45 
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