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§ 52 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 27.10.2016 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 32 varsinaista valtuutettua ja kahden 

varavaltuutetun 
 

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

valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi. 
 
 

------ 
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§ 53 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  Martin Westerberg ja Peter Sjökvist valtuutettu tarkas-
tamaan pöytäkirja 15.12.2016 
 
2) pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla 16.12.2016. 

 
 
------ 
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 ALLM 75/2016 
 

§ 54 Takaussitoumushakemus 
 

SSTYR 29.11.2016, § 132 
 

Hallintosihteeri Markus Norrback: 
Närpiön Kaukolämpö Oy hakee kunnan takausta 700 000 euron lainalle. Närpi-
ön Kaukolämpö aikoo hakemuksensa mukaan investoida polttoaineen varasto-
halliin, polttoainesiiloihin, kuljetinlaitteisiin sekä polttoaineeseen. 
 
Närpiön Kaukolämmön asiakaspiiri on kasvanut vakaasti viime aikoina, ja in-
vestoinnin tarkoituksena on turvata lämmöntuotanto talviaikana. Tällä suunnitel-
lulla investoinnilla tuotanto pystytään turvaamaan, vaikka nykyiseen järjestel-
mään tulisi käyttöhäiriöitä. 
 
Närpiön Kaukolämpö on saanut Nordea Pankki Oyj:ltä tarjouksen 700 000 eu-
ron lainaksi, jonka kiinteä korko on 0,96 % ja laina-aika 10 vuotta. Lainaan vaa-
ditaan Närpiön kaupungin omavelkainen takaus. 

 
Närpiön Kaukolämpö Oy on kaupungin konserniyhtiö ja kaupunki omistaa siitä 
93 %. Kunnan takaus voidaan näin ollen myöntää voimassa olevan kuntalain 
nojalla. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 

että Närpiön kaupunki myöntää kaupungin takuun 700 000 euron lainalle, jonka 
Närpiön Kaukolämpö Oy ottaa Nordea Pankki Oyj:stä yllä mainituin ehdoin. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Valtuutettu Jerkku ilmoitti olevansa eturistiriidan vuoksi esteellinen eikä osallis-
tunut asian käsittelyyn. 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 98/2015 
 

§ 55 Närpiön kaupungin uusi hallintosääntö 
 

SSTYR 29.11.2016, § 133 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Kuntalaki (410/2015) astui voimaan 1.5.2015, mutta monilta osin lakia, muun 
muassa 90 §:ää ja sen määräyksiä hallintosäännön sisällöstä, aletaan soveltaa 
vasta 1.6.2017 lukien. 
 
Uusi kuntalaki lähtee siitä, että hallintosääntöön kerätään kaikki ne asiat, joista 
on oltava määräyksiä johtosäännöissä, jotta erilaisia johtosääntöjä ei enää tar-
vita. Hallintosääntöön otetaan määräyksiä, jotka aiemmin sisältyivät usein eri 
toimielinten johtosääntöihin, valtuuston työjärjestykseen, taloussääntöön ja tar-
kastussääntöön. Närpiön kaupungin uuteen hallintosääntöön sisältyy myös hal-
linnon ja toiminnan järjestäminen sekä päätöksenteko- ja hallintomenettely. 
Kaupungin sisäinen toiminta ja hallinto järjestetään näin ollen hallintosäännöllä. 
Hallintosääntö on toisin sanoen pääasiassa hallinnon ohjausasiakirja, mutta 
sen sisältö koskee myös luottamushenkilöelimiä, ja hallintosäännön vahvistaa 
kaupunginvaltuusto. 
 
Poliittinen ohjausryhmä nimitettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 5.5.2016. 
Ohjausryhmään ovat kuuluneet kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
puheenjohtajistot sekä valtuutetut Esch ja Sjökvist valtuuston puolueryhmien 
edustajina. Ohjausryhmä on pitänyt viisi kokousta. Kaupunginvaltuustolle on li-
säksi järjestetty kolme erillistä tiedotustilaisuutta ja valtuutetuille on lähetetty 
valmistelutekstejä. 
 
Valtuusto käsitteli ohjausryhmän sääntöesitystä kokouksessaan 7.11.2016. Ko-
kouksessa päätettiin hyväksyä hallintosääntö kokonaisuudessaan, poikkeukse-
na ne osat, joissa säädetään lautakuntarakenteista, sekä päätettiin sisällyttää 
kuvaukset koulujen johtokunnista ja tehtävistä. Kaupunginhallitukselle annettiin 
tehtäväksi käsitellä nämä asiat uudelleen. 

 
Hallintosääntö astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017, mutta tavoitteena 
on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy säännön ennen vuodenvaihdetta, koska 
valtuutettujen lukumäärä on ilmoitettava oikeusministeriölle. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että kaupunki hyväksyy esityksen Närpiön kaupungin uudeksi hallintosäännöksi 
ja antaa valmistelulle oikeuden tehdä tarvittaessa teknisiä muutoksia. 
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(§ 55 jatkuu) 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 39/2016 
 

§ 56 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017–2019 
 

SSTYR 29.11.2016, § 14 
 

Talousjohtaja Kent-Ole Qvisén: 
 
1. Kuluvan vuoden 2016 ennuste 
Valtuusto muutti vuoden 2016 talousarvioita edellisessä kokouksessaan. Talo-
usarvio pitää erittäin hyvin, ja tämän vuoden vajaan yhden miljoonan euron 
budjetoitu ylijäämä voi edelleen kasvaa. 
Sen mukaan mikä erikoissairaanhoidon lopullinen toteutuma on ja palauttaako 
sairaanhoitopiiri mahdollisesti ylijäämää kunnille, menot voivat selvästi alittaa 
budjetin. 
 
2. Toimintavuoden 2017 talousarvioesitys 
Talousarvion 2017 ulkoiset/sisäiset toimintatuotot ovat yhteensä 17,6 miljoonaa 
euroa, kun taas toimintamenoiksi on budjetoitu 72,5 miljoonaa euroa. 
 
Toimintakate budjetoidaan 54,9 milj. euroon eli samalle tasolle kuin v. 2016. 
Kaupunginvaltuusto vahvisti syyskuussa budjettikehyksen vuodelle 2017. 
Kehys laadittiin siten, että talous kokonaisuutena katsoen olisi tasapainossa, 
jos ylijäämää olisi noin 500 000 euroa poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen. 
 
Lautakuntien talousarvioesitykset ovat hyvin lähellä budjettikehystä. Lautakun-
tien toimitettua esityksensä valmistelu on tehnyt tiettyjä pienehköjä muutoksia 
budjettiesitykseen. 
Perusturvalautakunnalle esitetään budjettiin 10 000 euroa enemmän yhteispal-
velutoimiston lapsi- ja perhepalveluun. Kaupunki vuokraa virastotalosta 
n. 30 m2 toimistotilat sekä niihin kuuluvat sosiaali- ja yhteistilat poliisin toimintaa 
varten, koska poliisilla ei enää ole toimintapistettä Närpiössä. 
 
Vapaa-ajan lautakunnan budjettiin esitetään 60 000 euroa lisää käytettäväksi 
kaupungin tytäryhtiön Suupohjan Jäähalli Oy:n avustukseen uuden kompresso-
rin hankintaa varten. Sama summa on varattava vuodelle 2018, jotta hankinta 
voidaan toteuttaa. Avustuksia haetaan eri järjestöiltä. Vapaa-ajan lautakunnan 
budjettia esitetään vähennettäväksi 40 000 eurolla, minkä arvioidaan olevan 
lautakunnan osuus Mittistan-kiinteistön lyhennyksestä ensi vuonna. 
 
Teknisen lautakunnan budjettiin esitetään 70 000 euron vähennystä, joka liittyy 
lautakunnan osuuteen Mittistan-kiinteistön lyhennyksestä ensi vuonna. 
Vastaava summa lisätään investointibudjettiin. 
 
Musiikkiopisto Legaton budjetti ylittää kehyksen 4 000 eurolla. Alustavat tiedot 
osoittavat, että Legaton valtionosuus kasvaa n. 2 000 eurolla ensi vuonna, mikä 
osin tasapainottaa ylitystä. 
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(§ 56 jatkuu) 
Ulkoiset nettomenot alittavat budjettikehyksen 56 000 eurolla valmistelun tarkis-
tusten jälkeen. 
 
Perusturvalautakunnan ja muiden lautakuntien väliset mahdolliset henkilöstö-
siirrot on selvitettävä vuoden 2017 aikana. Tämä koskee lähinnä henkilökuntaa, 
joka toimii perusturvalautakunnalle tarjottavissa erilaisissa tukipalveluissa mutta 
joka on nyt sijoitettuna muiden lautakuntien alaisuuteen. 
 
Kunnallisvero budjetoidaan 25,5 miljoonaan euroon eli n. 0,5 milj. euroa (1.9 %) 
vähemmäksi kuin vuoden 2016 korjatussa talousarviossa. 
Kilpailukykysopimus supistaa kunnallisverokertymää, koska palkkasumma las-
kee ja työntekijöiden vähennykset kasvavat. 
Tätä vähentymää hyvitetään kunnille tietyltä osin valtionosuuksien kautta. 
 
Yhteisöveron arvioidaan jonkin verran kasvavan 2,1 miljoonaan euroon. Närpi-
ön osuus Suomen yhteisöverosta on kasvanut viime vuosina, ja tämä suunta 
näyttää jatkuvan, joten kaupungissa toimivilla yrityksillä menee yleisesti ottaen 
hyvin. 
 
Kiinteistövero on samoin kasvanut viime vuosina Suomen hallituksen ja verovi-
ranomaisten toimenpiteiden vuoksi. Kiinteistöveroa kertynee ensi vuonna 
2,8 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 0,2 milj. euroa, koska yleinen kiinteistöve-
rokanta korotettiin 0,80 prosentista 0,93 prosenttiin. Se on tämän verolajin alin 
taso hallituksen uuden linjauksen mukaan. 
 
Valtionosuuksien arvoidaan vuonna 2017 säilyvän samalla tasolla kuin v. 2016 
eli 27,6 miljoonaa euroa. Indeksikorotusten ja mm. kunnallisverovähennysten 
hyvitysten ansiosta kunnallisverokertymä ei ole leikkauksista huolimatta supis-
tunut niin paljon kuin ennakolta pelättiin. Kunnallisverotuksen lisääntyneet vä-
hennykset ovat tietenkin supistaneet kunnallisverototeutumaa. 
 
Rahoitusmenojen ja -tuottojen netoksi budjetoidaan 0,1 miljoonaa euroa. 
 
Vuosikate 3,2 miljoonaa euroa kattaa poistot, joiden summaksi arvioidaan 
2,8 milj. euroa. 160 000 euron poistoeron jälkeen budjetti osoittaa 573 220 eu-
ron ylijäämää. 
 
3. Taloussuunnitelmavuodet 2018–2019 
Budjettivuoden 2017 jälkeen toimintamenojen ja -kulujen arvioidaan nousevan 
0,5–1.0 % vuodessa sekä 2018 että 2019. Jotta tuloslaskelmassa päästään yli-
jäämään ja siten päästään vähentämään lainanottoa, nettomenojen kasvu on 
pidettävä erittäin alhaisella tasolla suunnitteluvuosina 2018–2019. 
Perusturvalautakunta sisältyy toistaiseksi vuoden 2019 nettomenoihin, koska 
sote-uudistuksesta ei ole vielä tehty konkreettisia päätöksiä. 
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(§ 56 jatkuu) 
 

4. Nettoinvestoinnit 
Vuodelle 2017 esitetään noin 6,9 miljoonan euron nettoinvestointeja. Se tarkoit-
taa, ettei vuosikate (3,2 milj. euroa) riitä rahoittamaan investointeja. Näin ollen 
investoinnit on rahoitettava uusilla lainoilla sekä jossain määrin sijoitusvaroilla. 

 
Vuoden 2017 suurin investointi on yhteensä 5,3 milj. euroa Närpiön palvelukes-
kuksen eri osainvestointeihin. ARA:n avustukseksi arvioidaan 0,9 miljoonaa en-
si vuonna. 
Nettoinvestointimenot ovat 7,5 milj. euroa vuonna 2018 ja sen jälkeen ne las-
kevat 7,0 milj. euroon v. 2019. 
 
5. Lainataakka 
Budjettilainojen arvioidaan kasvavan 24,5 miljoonaan euroon vuoden 2017 lo-
pussa, mikäli kaikki suunnitellut investointihankkeet toteutetaan. Se tarkoittaa 
2 610 euroa asukasta kohti. Lainataakka jatkaa kasvuaan vuosien 2018–2019 
korkean investointitason vuoksi. Vuonna 2019 lainataakaksi arvioidaan 
31,8 milj. euroa, mikäli kaikki hankkeet toteutetaaan suunnitelmien mukaisesti 
ja vuosikate pystytään pitämään taloussuunnitelmassa esitellyllä tasolla. 
 
6. Yhteenveto 
Talousarvioesitys on ylijäämäinen koko suunnittelukauden, mitä korkean inves-
tointitason säilyttäminen edellyttää. 
Investointisuunnitelma sisältää useita hankkeita kiinteistöihin, joita toivottavasti 
voidaan vuokrata maakunnalle toiminnan käynnistyessä v. 2019. 
Hankkeiden toteuttaminen edellyttää, että ARAlta saadaan avustusta ja korko-
tukilainaa vanhusten asumisyksiköiden korjaukseen ja laajennuksiin. 
Lainataakka kasvaa 3 386 euroon asukasta kohti vuoden 2019 lopussa. Sijoi-
tusomaisuus supistuu 1,4 milj. eurolla 31.12.2019 mennessä, mutta taso on 
kuitenkin suunnilleen 12–13 milj. euroa vuoden 2019 lopussa.Taseen 
31.12.2015 ylijäämäkertymä 3,1 milj. euroa kasvaa ainakin miljoonalla eurolla 
vuoden 2016 tilinpäätökseen ja jatkaa kasvuaan jonkin verran taloussuunnitel-
mavuosina 2017–2019. 
 
7. Liitteet 
Liitteenä talousarvioesitys sekä taloussuunnitelma. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että vuoden 2017 talousarvioesitys ja vuosien 2018–2019 taloussuunnitelma 
hyväksytään. 
Valmistelulle annetaan mahdollisuus teknisten muutosten tekemiseen talousar-
vioesitykseen. 
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(§ 56 jatkuu) 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Talousjohtaja esitteli nyt käsiteltävänä olevan talousarvioesityksen. Yleisen 
keskustelun jälkeen kaupunginhallitus käsitteli talousarvion ja -suunnitelman tu-
losalueittain ja kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat muutok-
set: 

 
Sivu 25 
2001 Yleishallinto 
Toiminnan muutokset vuoden 2017 suunnittelukaudelle -otsikon alle lisätään 
seuraava: 

 
Konserniohje laaditaan. 
 
Toiminnan sitovat tavoitteet -otsikon alle lisätään seuraava: 
 
Tasa-arvosuunnitelmaa seurataan jatkuvasti toimintavuoden aikana. 
 
Sivu 32 
3001 Kehittäminen ja hallinto 
 
Kielellisiä korjauksia: 
 
Vuoden 2017 talousarvio. 
Otetaan huomioon tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet ja toiminnan tavoitteet. 
 
Sivu 47 
C4001 Hallinto ja yhteiset tehtävät 
 
Toiminnan muutokset vuoden 2017 suunnitelmakaudella -otsikon alla muute-
taan ensimmäisen lauseen sanamuoto seuraavaksi: 
 
Närpiön kaupungille laaditaan uusi varhaiskasvatussuunnitelma uusien valta-
kunnallisten perusteiden mukaan ja kaupungin tasa-arvosuunnitelmaan sisälty-
vän päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukai-
sesti. 
 
Sivu 58 
C4007 Päivähoito 
 
Tulosalueen pääasiallinen toiminta -otsikon ja Toiminnan sitovien tavoitteiden -
otsikon alla muutetaan ensimmäisen lauseen sanamuoto seuraavaksi: 
 
Tarjota laadullisesti hyvää varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä päivä-
hoidon kaikille lapsille mahdollisuuksien mukaan siinä päivähoitomuodossa, jo-
ta vanhemmat hakevat. 
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(§ 56 jatkuu) 
Toiminnan muutokset vuoden 2017 suunnitelmakaudella -otsikon alla lisätään 
seuraava teksti ensimmäiseen lauseeseenn siten, että sanamuotoksi tulee seu-
raava: 
 
Närpiön kaupungin varhaiskasvatuksen linjauksia päivitetään siten, että var-
haiskasvatus noudattaa päivitettyä valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitel-
maa sekä tasa-arvosuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä varhaiskasvatuk-
sen ja päivähoidon osalta. 
 
Sivu 61 
4502 Kirjastotoiminta 
 
Toiminnan muutokset suunnittelukaudella -otsikon alle lisätään seuraava teksti 
vuoden 2018 kohdalle ensimmäisen kappaleen ensimmäisen lauseen loppuun: 
 
...sikäli kuin valtuusto niin päättää. 

  
 ------- 

 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Talousjohtaja Kent-Ole Qvisén ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olav 
Sjögård selvittivät kaupungin taloustilannetta sekä talousarvio- ja taloussuunni-
telmaesitysten keskeisiä osia. 
 
Alun yleiskeskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto siirtyi tulosalueittaiseen yksi-
tyiskohtaiseen käsittelyyn. Siinä tehtiin seuraavat muutokset ja muutosesitykset 
kaupunginhallituksen esitykseen: 
 
Sivu 58 
C4007 Päivähoito 
 
Valtuutettu Nyqvist-Mannsén esitti, että Toiminnan muutokset suunnittelukau-
della vuodelle 2017 -otsikon alle kirjoitetaan seuraava teksti: 
 
Varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajoituksen seurausten selvitys ja 
arviointi. 
 
Valtuutettu Sjökvist ja useat muut kannattivat esitystä. Valtuusto hyväksyi esi-
tyksen yksimielisesti. 
 
 
Sivu 60 
4502 Kirjastotoiminta 
 
Valtuutettu Österdahl esitti, että Toiminnan muutokset suunnittelukaudella vuo-
delle 2017 -otsikon alle kirjoitetaan seuraava teksti: 
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(§ 56 jatkuu) 
 

Kirjastolinja-autotoimintaan liittyvän erimuotoisen yhteistyön jatkamista koskeva 
selvitys. 
 
Valtuutettu Viklund ja useat muut kannattivat esitystä. Valtuusto hyväksyi esi-
tyksen yksimielisesti. 
 
Käsiteltäessä Peruskorjaukset-otsikon alla vuosien 2017–2019 investointioh-
jelmaesitystä valtuutettu Pellfolk esitti, että Töjbyn urheilukentän huoltoraken-
nuksen korjaamisen kokonaissummaa muutetaan siten, että suunnittelukauden 
kokonaissummaksi tulee yhteensä 70.000 euroa ja että summa koskee vuoden 
2017 talousarviota.Valtuutettu Österberg kannatti Pellfolkin esitystä. Valtuutettu 
Viklund ym. ilmaisivat tukensa kaupunginhallituksen esitykselle. 
 
Kaupunginvaltuusto äänesti kaupunginhallituksen esityksestä (Jaa) ja Pellfolkin 
esityksestä (Ei). Äänestyksessä annettiin kolmekymmentäyksi (31) Jaa-ääntä ja 
kaksi (2) Ei-ääntä. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että 
kaupunginvaltuusto on näin ollen päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen esi-
tyksen. 
 

------ 
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ALLM 134/2013 
 

§ 57 Pjelaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksyminen 
 

SSTYR 29.11.2016, § 135 
 

Kaavoitusinsinööri Bo-Erik Liljedal: 
VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pjelaxin kylään Närpiön kaupun-
kiin. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee noin 12 kilometriä kaakkoon Närpiön 
keskustasta ja noin kaksi kilometriä itään Pjelaxfjärdenistä. Alue rajoittuu valta-
tie 8:aan lännessä ja Kristiinankaupungin kunnanrajaan kaakossa. Kaava-alue 
on noin 1600 hehtaaria ja koostuu pääasiassa erivaiheisista metsätalousalueis-
ta ja suoalueista. Alue sisältyy ympäristöministeriön 14.12.2015 vahvistamaan 
vaihemaakuntakaavaan II. Se on varattu alueeksi, joka soveltuu alueellisesti 
merkittävän tuulivoimapuiston rakentamiseen seuraavan kaavamääräyksen (tv-
2) mukaisesti: 
”Alueiden suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset pysyvään asutukseen, loma-
asutukseen, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriympäristöön ja linnustoon sekä pyrittävä ehkäi-
semään haitallisia vaikutuksia. Suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon lentoliikenteestä ja 
puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitteet. 
Tuulivoimala-alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, 
ettei merkittäviä meluvaikutuksia kohdistu asutukselle, että kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät 
ja että luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien samoin kuin alkutuotannon ja maa-
ainesten oton edellytykset turvataan. 
Alueella tehtävät toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava alueen luonnon monimuotoisuu-
den/luonnonvarojen säilymistä edistävällä tavalla.” 

 
Suunnittelua on edeltänyt YVA-prosessi, joka päättyi yhteysviranomaisen lau-
suntoon 9.1.2015. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tehtävänä on tukea 
suunnitelman työstämistä ja hyväksyttävien ratkaisujen valintaa sekä auttaa ar-
vioimaan suunnitelman sisällön tavoitteiden ja vaatimusten toteuttamista. YVA-
materiaali toimii osayleiskaavan taustamateriaalina. 
 
Itse suunnitteluprosessi käynnistettiin osallistumis- ja arviointiohjelman julki-
panolla 14.3.–14.4.2014, ja ensimmäinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 
19.3.2014. 
 
Osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä 1.4.–30.4.2015, ja tiedotustilaisuus kaa-
valuonnoksesta järjestettiin Pjelax skolanissa 13.4.2015. Luonnoksen nähtävil-
läoloaikana jätettiin neljä lausuntoa ja viisi mielipidettä. Palautteiden ja kom-
menttien kooste ja käsittely ilmenevät erillisestä liitteestä. 
 
Toinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 19.5.2015. Kokouksessa keskusteltiin 
kaavaluonnoksesta ja sen valmisteluvaiheen nähtävilläolon aikana saadusta 
palautteesta sekä luontokysymyksistä. Kolmas viranomaisneuvottelu järjestet-
tiin 27.4.2016. Kokouksessa keskusteltiin edellisen neuvottelun jälkeen toteute-
tuista täydennyksistä ja muutoksista kaavaluonnokseen.  
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(§ 57 jatkuu) 
 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen tuulivoimapuistosta on jätetty Natura-
arviointi, jota on täydennetty ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Lisäksi tuu-
livoimapuistosta on tehty täydentäviä luontoselvityksiä. 
 
Valmisteluvaiheessa palautteena saatujen mielipiteiden ja viranomaisneuvotte-
lujen nojalla on laadittu ehdotus Pjelaxin 18 tuulimyllyn tuulivoimapuiston 
osayleiskaavaksi. 

 
Osayleiskaavaehdotuksen tavoitteena on luoda edellytykset tuulivoimapuiston 
rakentamiselle kaava-alueelle sekä luoda tarpeellisia huoltoteitä alueelle ra-
kennettavia tuulivoimaloita, maakaapeleita ja sähköasemaa varten. Sähkö siir-
retään sähköverkkoon sähköaseman kautta. Alueen erityispiirteet pyritään ot-
tamaan huomioon tuulivoimapuiston kaavoituksessa. Osayleiskaava koostuu 
pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi varatuista alueista (M-1). 
M-1-alueilla on osoitettu paikat (tv-1) 18 tuulimyllyn rakentamiselle. Lisäksi kaa-
va-alueella on alueita, jotka ovat erityisen tärkeitä luonnon monimuotoisuuden 
kannalta (luo-1 ja luo-2), Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue (nat), muinais-
muistoalue (SM) ja luonnonsuojelualue (SL). Suunnitellut tuulivoimalat koostu-
vat suunnitelmien mukaan noin 140 metriä korkeasta terästornista, konehuo-
neesta ja kolmilapaisesta roottorista, jonka lapojen halkaisija on noin 
130 metriä. Kaavaehdotuksen yleisten määräysten mukaan tuulivoimalan ko-
konaiskorkeus saa olla enintään 205 metriä. Puiston melumallinnus on arvioitu 
tuulivoimalalla, jonka lähdeääni on 105,9 dB. Alustavien suunnitelmien mukaan 
puisto liitetään Pjelaxin sähköasemaan kaava-alueesta luoteeseen tai Kris-
tiinankaupungin sähköasemaan. Kaava-alueen ulkopuolinen sähkönsiirto käsi-
tellään erillisessä EMV-prosessissa. 
 
Osayleiskaava on laadittu siten, että sitä voidaan käyttöön tuulivoimapuiston 
rakennusluvan myöntämisen perustana Maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n 
mukaisesti. 
 
Osayleiskaavaehdotus on liitteenä. Kaavaselostus, melu- ja varjostusmallin-
nukset, valokuvasovitteet, näkymäanalyysi sekä valmisteluvaiheen nähtävillä-
oloaikana saatujen mielipiteiden käsittely ilmenevät liitteistä. Osayleiskaava al-
kuperäisenä ja muut materiaalit: osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ympäris-
tövaikutusten arviointimenettely, yhteysviranomaisen lausunto YVA-
kuvauksesta sekä Natura-arviointi ja sen lausunnot ovat nähtävillä kaupungin-
talossa, mittaus- ja kaavoitusyksikössä. 

 
Kaupunginjohtaja esittää: 

Kaupunginhallitus päättää 
 

- että Pjelaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus hyväksytään; 
 
- että osayleiskaavaa voidaan pitää tuulivoimapuiston rakennusluvan 

myöntämisen perustana MRL:n 77a §:n mukaisesti 
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(§ 57 jatkuu) 
 

- ja että ehdotus asetetaan nähtäville kolmenkymmenen (30) päivän 
ajaksi ja samalla pyydetään lausunto seuraavilta tahoilta: rakennus-
valvontaosasto, Länsirannikon ympäristöyksikkö, Kristiinankaupunki, 
Teuvan kunta, Karijoen kunta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Poh-
janmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Mu-
seovirasto, Pohjanmaan museo, Pohjanmaan pelastuslaitos, Liiken-
nevirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Viestintävirasto, 
Puolustusvoimat (Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta), Finavia, Sa-
takunnan Lennosto, Fingrid, Vaasan Sähkö Oy, EPV Alueverkko, For-
tum Sähkönsiirto, Suomen riistakeskus, Metsähallitus ja Metsäkes-
kus. 

 
Mikäli ehdotuksesta ei tule muistutuksia eivätkä lausunnot anna aihetta olen-
naisiin muutoksiin, asia viedään suoraan kaupunginvaltuustolle ja esitetään 
sen hyväksymistä. 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olav Sjögård ilmoittautui esteelliseksi, ja 
hänen tilalleen tuli varapuheenjohtaja Sven Jerkku, joka toimi puheenjohtajana 
tämän asian käsittelyn ajan. 

------ 
 

Pjelaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
1.8.–30.8.2016. Tänä aikana jätettiin yksi muistutus. Lausunnot pyydettiin yllä 
olevan luettelon mukaisilta tahoilta, ja ehdotuksesta toimitettiin 11 lausuntoa. 
 
Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksesta sekä konsultin kommentit ovat liit-
teenä. Kopiot alkuperäisistä lausunnoista, muistutuksesta sekä kaavakartan 
pienennös ovat myös erillisinä liitteinä. Muut asiakirjat ovat saatavissa kaavoi-
tusosastolla. 
 
Kaavoitusinsinöörin esitys täydennyksiksi: 

Kaavaselostuksen kartat koskien luonnonsuojeluun varattuja alueita päivite-
tään ja korjataan niiden virheellinen nimitys ”Metsähallituksen esitys” seu-
raavasti: ”Metsähallituksen hoidossa”. 
 
Kaavaselostuksessa lukee maanomistusoloista virheellisesti (s. 6), että kaa-
va-alue on yksityisomistuksessa, vaikka alueella on myös ”valtion hoitamaa 
maata”. Kaavaselostus päivitetään tältä osin. 
 
Suomenkielisen kaavaselostuksen sivuilla 22 ja 66 mainitaan Isokyrö, kun 
tarkoitetaan ”Isojokea”. Kaavaselostus päivitetään tältä osin. 
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(§ 57 jatkuu) 
 

Kaavaselostukseen täydennetään rakennuslupa- ja nykytilannetiedot kiin-
teistöjen 545-413-1-45 ja 545-413-8-127 rakennuksista. 
 
Kaavamääräykseen ”Tuulivoimaloiden alue” (tv-1) lisätään täydennys: Voi-
maloiden lähdeäänen on oltava alle 106 dB(A) kun tuulen nopeus on 
8 m/s 10 metrin viitekorkeudella, ilmanlämpötila on 15°C, ilmanpaine on 
101,325 kPa ja suhteellinen kosteus on 70 %. 
 

Muilta osin konsulttin vastauksen mukaisesti. 
 

Koska kaavaehdotuksen täydennykset ovat luonteeltaan sellaisia, ettei kaava-
ehdotus olennaisesti muutu, kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen näh-
täville maankäyttö- ja rakennusastuksen 32 §:n mukaan. 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus päättää 
 
- että Pjelaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotusta täydennetään kaa-

voituskonsultin ja kaavoittajan esitysten mukaisesti, 
 
 minkä jälkeen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
- että näin täydennetty Pjelaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus hy-

väksytään ja 
 
- että alueelliselle ympäristökeskukselle ilmoitetaan viipymättä osayleiskaa-

van hyväksymisestä. 
 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olav Sjögård ilmoittautui esteelliseksi, ja 
hänen tilalleen tuli varapuheenjohtaja Sven Jerkku, joka toimi puheenjohtajana 
tämän asian käsittelyn ajan. 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olav Sjögård  ja jäsen Kurt Harf ilmoittau-
tui esteelliseksi ja ei osallistunut aisan. 

------ 
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ALLM 77/2016 
 

§ 58 Hakemus luottamustehtävästä vapauttamiseksi/ Håkon Hest-
hammer 

 
SSTYR 07.12.2016, § 140 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Vapaan sivistyksen lautakunnan jäsen Håkon Hesthammer hakee vapautusta 
luottamustehtävästään uuden kuntalain (410/2015) § 147:n nojalla. Valtuutettu 
tai muu kyseisen lain voimaan tullessa olleen kuntalain 32 §:ssä tarkoitettu 
kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan vuoden 2016 
lopussa. Muuhun kuin valtuutetun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. 
Valtuusto päättää luottamustoimesta vapauttamisesta ja valitsee ja nimittää lau-
takuntien jäsenet. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että Håkon Hesthammerille myönnetään vapautus luottamustehtävästään va-
paan sivistyksen lautakunnan jäsenenä ja 
 
että vapaan sivistyksen lautakuntaan nimetään uusi jäsen. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että Håkon Hesthammerille myönnetään vapautus luottamustehtävästään va-
paan sivistyksen lautakunnan jäsenenä ja 
 
että vapaan sivistyksen lautakuntaan nimetään uusi jäsen. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti  
 
että Håkon Hesthammerille myönnetään vapautus luottamustehtävästään va-
paan sivistyksen lautakunnan jäsenenä ja 
 
että vapaan sivistyksen lautakunnan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valitaan 
Kent-Johan Lindsén sekä hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anahit 
Norrbo. 

 
------ 
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ALLM2 80/2016 
 

§ 59 Hakemus luottamustehtävästä vapauttamiseksi/ Sofia Rosenqvist 
 

SSTYR 07.12.2016, § 141 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Sofia Rosenqvist, joka on Daniel Ellfolkin henkilökohtainen varajäsen vapaa-
ajan lautakunnassa, hakee vapautusta luottamustehtävästään uuden kuntalain 
(410/2015) § 147:n nojalla. Valtuutettu tai muu kyseisen lain voimaan tullessa 
olleen kuntalain 32 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutes-
saan erota toimestaan vuoden 2016 lopussa. Muuhun kuin valtuutetun luotta-
mustoimeen valitaan uusi henkilö. 
Valtuusto päättää luottamustoimesta vapauttamisesta ja valitsee ja nimittää lau-
takuntien jäsenet. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että Sofia Rosenqvistille myönnetään vapautus vapaa-ajan lautakunnan varajä-
senen luottamustehtävästä ja 
 
että Daniel Ellfolkille nimetään uusi henkilökohtainen varajäsen vapaa-ajan lau-
takuntaan. 

 
Kaupunghallituksen päätös: 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että Sofia Rosenqvistille myönnetään vapautus vapaa-ajan lautakunnan varajä-
senen luottamustehtävästä ja 
 
että Daniel Ellfolkille nimetään uusi henkilökohtainen varajäsen vapaa-ajan lau-
takuntaan. 

 
------ 

 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti 
 
että Sofia Rosenqvistille myönnetään vapautus vapaa-ajan lautakunnan varajä-
senen luottamustehtävästä ja 
 
että Annika Makarevitch valitaan Daniel Ellfolkin uudeksi henkilökohtaiseksi va-
rajäseneksi vapaa-ajan lautakuntaan. 
 

------ 
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ALLM 78/2016 
 

§ 60 Erohakemus virasta/ Tony Pellfolk 
 

SSTYR 07.12.2016, § 144 
 

Kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist: 
Tony Pellfolk hakee eroa perusturvajohtajan virasta 1.2.2017 lukien, koska hä-
net on valittu toisen organisaation virkaan. 
 
Tony Pellfolk on työskennellyt Närpiön kaupungin palveluksessa 1.10.2012 läh-
tien. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että Tony Pellfolkille myönnetään ero perusturvajohtajan virasta 1.2.2017 lähti-
en. 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 79/2016 
 

§ 61 Perusturvajohtajan valinta 
 

SSTYR 07.12.2016, § 145 
 

Kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist: 
Tony Pellfolk on hakenut eroa perusturvajohtajan virasta 1.2.2017 lukien, koska 
hänet on valittu toisen organisaation virkaan. Mikäli hänelle myönnetään ero 
perusturvajohtajan virasta, virkaan on valittava uusi viranhaltija. 
 
Närpiön kaupungin hallintosäännön mukaan perusturvajohtajan valinnasta 
päättää kaupunginvaltuusto. Toimivaltaisen viranomaisen on julistettava vaki-
nainen virka julkisesti haettavaksi. Valinta voisi aikatauluarvion mukaan tapah-
tua kaupunginvaltuuston tammikuun kokouksessa 30.1.2017. Sitä ennen haki-
joille annettaisiin mahdollisuus tulla valtuuston haastateltaviksi. Haastattelujen 
valmisteluun nimettäneen johtavista luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 
koostuva työryhmä. 
 
Perusturvajohtajan pääasialliset tehtävät ovat tehtävänkuvauksen mukaan seu-
raavanlaiset: 
 
- Organisoida ja johtaa perusturvaosaston työtä 
- Toimia esittelijänä perusturvalautakunnassa 
- Huolehtia henkilöstöasioista hallintosäännön mukaisesti 
- Toteuttaa muut kaupunginhallituksen, perusturvalautakunnan ja kaupun-

ginjohtajan määräämät tehtävät 
 
Perusturvajohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkin-
to. Työssä tarvittavasta osaamisesta voidaan mainita: 
 
- Perusturvan ja hallinnon työkokemus 
- Hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisukyky, hyvä ruotsin ja hyvä suomen 

kielen taito 
- Hyvä yhteistyökyky, hyvä organisaatiokyky ja hyvä johtamiskyky 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle  
 
että mikäli nykyiselle viranhaltijalle myönnetään ero, perusturvajohtajan virka ju-
listetaan julkisesti haettavaksi 
 
että viran koeaika on kuusi kuukautta ja 
 
että nimetään työryhmä valmistelemaan virkaa hakevien haastatteluja. 
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(§ 61 jatkuu) 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavalla työryhmä: kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, perusturvaosaston 
puheenjohataja, kaupunginjohtaja, perusturvajohtaja ja henkilöstöpäällikkö. 
 

------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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§ 62 Aloitteen esittäminen 
 

Kun esityslistan asiat oli käsitelty, valtuutetut Martin Westerberg, Sven-Erik 
Björkbacka ja Peter Lassus esittivät oheiset aloitteet. 
Aloitteet ohjattiin kaupunginhallitukselle valmistelua varten. 
 

------ 



NÄRPIÖN KAUPUNKI 
Kaupunginvaltuuston 

Kokouspäivä 
12.12.2016 

Sivu 
24 

 
 

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Ltk KH               KVTO   

 

Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Närpiö 

 

    
 

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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