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§ 22 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 13.4.2016 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 33 varsinaista valtuutettua ja kahden 

varavaltuutetun, 
 
jonka jälkeen 
 
2) kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien valtuutettu-

jen lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi. 
 
 

------ 
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§ 23 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 Karl-Gustav Svedjebäck ja valtuutettu Roger Kronlund  
tarkastamaan pöytäkirja 28.4.2016 
 
2) pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla 29.4.2016. 

 
 
------ 
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ALLM 37/2016 
 

§ 24 Kauppakirjan hyväksyminen / myyjä: Närpiön kaupunki, ostaja: 
Camilla ja Kennet Franzén 

 
SSTYR 12.04.2016, § 52 

 
Kaavoitusinsinööri Bo-Erik Liljedal: 

Camilla ja Kennet Franzén ovat hakeneet lupaa ostaa Närpiön kaupungin omis-
taman viljelysmaan (laidunmaa), joka sijaitsee Korsnäsvägenin varrella noin 
2,4 kilometriä Ylimarkun keskustasta länteen. Alueesta on kaupunginvaltuuston 
hyväksymä (30.3.2009 § 59) maankäyttösuunnitelma, joka sisältää yhteensä 
kymmenen omakotitalotonttia sekä viljelys- ja metsämaata. Viljelysmaalle on 
suunnitelmassa varattu noin 4,11 hehtaaria. 
 
Viljelysmaata on aiemmin tarjottu myyntiin lehti-ilmoituksella Syd-Österbotten-
lehdessä, mutta kukaan ei osoittanut kiinnostusta alueeseen. Kennet Franzén, 
joka on rakentanut alueelle asuintalon, voi puolestaan käyttää aluetta. Alueen 
myymistä Camilla ja Kennet Franzénille voidaan pitää perusteltuna, sillä alueen 
viljelysmaa ei ole ensiluokkaista eivätkä muut maanviljelijät ole tästä syystä 
osoittaneet kiinnostusta maata kohtaan. Kaupunki säilyttää omistuksessaan 
asuintontit ja tonttien vieressä olevan metsämaan. 
 
Myynti koskee noin 4,55 hehtaarin kokoista aluetta kiinteistöstä Johannesskog 
RN:ro 11:54 Ylimarkun kylässä kauppahintaan 25.790 euroa. Alueella on noin 
4,11 hehtaaria peltomaata ja noin 0,44 hehtaaria metsämaata. Kiinteistön 
osuus kauppasummasta on 24.261,08 euroa ja tukioikeuksien osuus 
1.528,92 euroa (arvonlisävero 24 % mukaan luettuna). 
  
Kauppakirjaluonnos sekä kartta, maankäyttösuunnitelma ja hinta-arvio ilmene-
vät liitteistä. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että liitteenä oleva kauppakirja Närpiön kaupungin sekä Camilla ja Kennet 
Franzénin välillä hyväksytään. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 36/2016 
 

§ 25 Kauppakirjan hyväksyminen / myyjä: Närpiön kaupunki, ostaja: 
Kiinteistö Oy Tokmanni Närpiö 

 
SSTYR 12.04.2016, § 53 

 
Kaavoitusinsinööri Bo-Erik Liljedal: 

Koska kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Närpiön keskustan kortteleita 147 ja 
148 sekä niihin kuuluvia tori-, liikenne- ja viheralueita koskevan asemakaava-
muutoksen, Tokmannin kanssa suunniteltu tonttikauppa on nyt noussut ajan-
kohtaiseksi. 
 
Närpiön kaupungin ja Lemminkäinen Talo Oy:n välisessä maankäyttösopimuk-
sessa, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.06.2011 § 30, tontin arvo 
lasketaan 41 €/m2 rakennusoikeuden mukaan. Sama järjestelmä ja hinta olivat 
käytössä myös Mitt i stan -kiinteistön myynnissä. Rakennusvelvoitteeksi määri-
tellään samassa sopimuksessa kaksi vuotta kauppakirjan allekirjoittamisen jäl-
keen. 
 
Kaupan kohteena on noin 5.890 m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä Bygg-
debo Rnro 4:203 (545-412-4-203) Näsbyn kylässä Närpiön kaupungissa. 
Kauppahinta on 123.000 euroa. Alue muodostuu hyväksytyn asemakaavan 
mukaan tontista nro 1 korttelissa 148. Jotta kaupunki voisi varmistua tontin ra-
kentamisesta, kauppakirjaan on merkitty ehdoksi rakennusvelvoite, jonka mu-
kaan asemakaavan ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen liiketalon rakenta-
minen tulee olla aloitettu viimeistään 31.08.2018. Muussa tapauksessa kauppa 
voidaan purkaa. 
 
Liitteinä ovat kauppakirjaehdotus ja kartta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että oheen liitetty Närpiön kaupungin ja Kiinteistö Oy Tokmanni Närpiön välinen 
kauppakirja hyväksytään. 

  
Kaupunginhallituksen päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 31/2016 
 

§ 26 Maapoliittisen ohjelman hyväksyminen 
 

SSTYR 12.04.2016, § 57 
 

Kaavoitusinsinööri Bo-Erik Liljedal: 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on ollut 1.5.2015 lähtien määräys kunnan har-
joittamasta maapolitiikasta, 5 a §, joka kuuluu seuraavasti: ”Kunnan maapoli-
tiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät ta-
voitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle”. 
Tämä lakiteksti kunnan velvoitteesta harjoittaa sellaista maapolitiikkaa, jota yh-
dyskuntien kehittäminen edellyttää, on laadittu erityisesti edistämään kaupan ja 
asuntorakentamisen kilpailua ja turvaamaan riittävän tonttitarjonnan kasvavilla 
kaupunkiseuduilla. Pykälän tarkoituksena on edistää kuntien aktiivista maapoli-
tiikkaa, jossa kunnilla on vapaa harkintaoikeus käyttää erilaisia maapoliittisia 
keinoja. 
 
Kunnilla on hallussaan lainsäädännön tarjoamat maapoliittiset keinot. Kunnilla 
on vapaaehtoisen maanhankinnan lisäksi ollut jo entuudestaan mahdollisuus – 
uuden lainsäädännön edellytysten mukaan – hankkia maata käyttämällä etuos-
to-oikeutta tai lunastamalla maata. Kunnan ja maanomistajan välistä maankäyt-
tösopimusta käytetään sellaisen maan asemakaavoitukseen, jota kunta ei 
omista. Maankäyttösopimus toimii hyvin, kun pitää sopia kaavoituksesta ja kaa-
vanlaadinnan kustannusten jakamisesta, erityisesti kaavaa muutettaessa ja 
täydennettäessä. 
 
Kunnilla on asemakaavan toteuttamisen edistämiseksi mahdollisuus käyttää 
rakentamiskehoitusta tai korottaa rakentamattomien asuintonttien kiinteistöve-
roa. Kuntien maapoliittisten ohjelmien laadinta on viime vuosina yleistynyt; sillä 
tuetaan kunnan maapolitiikkaa ja laaditaan linjaukset maapoliittisten keinojen 
käyttämiselle. 
 
Kuntien maankäytön olosuhteet ja kuntien kehitysnäkymät vaihtelevat suuresti. 
Kasvukeskuksissa haasteena on ylläpitää riittävää tonttitarjontaa ja järjestää 
palvelut asukkaille. Väestökatokunnissa ongelmana on sitä vastoin asuinolojen 
ja palvelujen ylläpitäminen. Sopivat maapoliittiset toimet on valittava paikallisten 
olosuhteiden pohjalta. Kunta voi aktiivisella maapolitiikalla ylläpitää määrällises-
ti ja laadullisesti riittävää tonttitarjontaa asuin- ja työpaikkarakentamiseen, vas-
tata yritysten tilatarpeisiin ja turvata maanomistajien tasapuolisen kohtelun. 
Kunta voi maapoliittisilla toimilla varmistaa, että kaavoitetut tontit, rakennettu 
kunnallistekniikka ja katuverekko otetaan käyttöön ajoissa ja kustannustehok-
kaasti. Kunta voi luovuttamalla tontteja kysyntää vastaavasti vaikuttaa siihen, 
että tonttien hinnat pysyvät kohtuullisina. Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta 
edistää myös kilpailua asuinrakentamisessa ja elinkeinoelämässä. 
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(§ 26 jatkuu) 
 

Hyvällä maapolitiikalla varmistetaan kaavoituksen tarkoituksenmukainen toteut-
taminen, kunnan tekemien investointien kannattavuus ja kustannusten opti-
mointi. Samalla luodaan toimintaedellytyksiä tarpeelliselle asuntotuotannolle 
vaihteleviin asuinympäristöihin sekä elinkeinoelämälle. 

 
Kunnan maanhankinnan avulla edistetään myös kunnan mahdollisuuksia väes-
tökasvuun sekä monipuolisen, viihtyisän ja toimivan yhdyskuntarakenteen to-
teuttamiseen tavoitteiden mukaisesti. Hyvällä maapolitiikalla voidaan välttyä 
käyttämästä niitä ”pakkokeinoja”, joihin lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden. 
Kaupungin maapolitiikan tavoitteena tulee jatkossakin olla, että maanhankinta 
tapahtuu pääasiassa vapaaehtoista tietä, jossa kaikkia maanomistajia kohdel-
laan yhdenvertaisesti. 
 
Erillisenä liitteenä on esitys Närpiön kaupungin maapoliittiseksi ohjelmaksi. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että laadittu maapoliittinen ohjelma hyväksytään. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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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 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muu-

tosta siihen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
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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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