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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KVALT 29.08.2022 § 53
Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu yleisessä tietoverkossa
23.8.2022 sekä samana päivänä lähetetty tieto sähköpostitse valtuutetuille,
että kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa kaupungin sähköisestä
kokouksesta.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KVALT 29.08.2022 § 54
Hallintosäännön 97 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa
kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin
kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi valtuutettua aakkosjärjestyksessä kuitenkin siten, että tarkastajat eivät ole samasta puolueesta eikä tarkastajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja eikä kaupunginvaltuuston puheenjohtajat.
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee valtuutetut Tapio Laurilan ja Reija Leivon
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Talouden puolivuotiskatsaus
KHALL 22.08.2022 § 259

Valmistelija
Kuntien ja kuntayhtymien viranomaisraportoinnin aikataulu uudistui vuoden
2021 alusta lukien. Taloustiedot toimitetaan Valtiokonttorille
neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja vuoden lopun
tilanteiden mukaan.
Kaupunginhallituksen 24.1.2022 § 19 käyttösuunnitelmia koskevan
päätöksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toimitetaan
neljännesvuosittain kaupungin talouden tilanteen yksityiskohtaisempi
seuranta, jota täydentää talouden kuukausiraportointi hallitukselle.
Kaupungin oma raportointi noudattaa siten viranomaisraportoinnin
aikataulua. Toinen neljännesvuosiraportti on esityslistan liitteenä.
Kesäkuun neljännesvuosikatsaus on laadittu sisällöllä seuraavasti:
1.

Koko kaupungin ulkoisen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman
toteutumisen

2.

Investointien toteutuma esitetään hankkeittain.

3.

Tulosaluetason raportti sisältää toiminnallisten tavoitteiden
tilannekatsauksen raportointijaksolle 1–6/2022.

4.

Raportissa on käyty läpi keskeisten tunnuslukujen kuten väestön sekä
työllisyyden muutoksia alkuvuoden 2022 aikana. Lisäksi analysoitu
toimintaympäristön muutoksia.

Talousarvion muutokset ja vertailtavuus vuoteen 2021
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 28.2.2022 § 18 muuttaa vuoden
2022 talousarviota siten, että satunnaisiin tuottoihin lisättiin valoverkon
myyntituottoa 1,7 miljoonaa euroa, joka toteutui alkuvuoden aikana.
Tilikauden ylijäämä on kesäkuun lopussa 7,4 miljoonaa euroa. Koko
vuoden muutetun talousarvion ylijäämäksi on arvioitu 2,25 miljoonaa
euroa. Vuotta aiemmin vastaavan ajankohdan ylijäämä oli 5,2 miljoonaa
euroa. Tämä sisälsi 1,4 miljoonaa euroa kuntaliitosavustusta, kun tämän
vuoden kuntaliitosavustus on 1,05 miljoonaa euroa.
Tuloslaskelman ja tulosalueiden toteuma
Loppuvuoden aikana kuluihin heijastuu edelleen inflaation vaikutukset ja
Posan toteumaan liittyy epävarmuutta. Lisäksi esimerkiksi pitkästä talvesta
johtuvat alueiden kunnossapitopalvelujen kustannukset ovat nousseet
aiemmasta tasosta. Lisäksi Ukrainan tilanteen vaikutukset voivat edelleen
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olla sekä taloudellisia että toiminnallisia. Loppuvuoden aikana toteumassa
tulevat näkymään myös kesällä vahvistuneet palkankorotuksien
vaikutukset.
Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden osalta perusterveydenhuollon
käyttösuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymän talousarvion
mukaisena. Posan yhtymävaltuuston 21.12.2021 § 36 hyväksymässä
talousarviossa Kankaanpään maksuosuus on 31 488 336 euroa.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio Posan kustannuksiin on 30
887 300 euroa. Näiden välinen ero on siten 601 036 euroa. Posan
ennakkolaskutus perustuu kuitenkin kaupungin varaamaan määrärahaan.
Alkuvuoden toteuman perusteella toteumaan liittyy lisäksi ylityspainetta.
Alkuvuoden sääolosuhteista ja poikkeuksellisen suuresta lumimäärästä
johtuen on auraus- ja hiekoituskierroksia sekä lumen kuormausta ja ajoa
ollut huomattavasti keskimääräistä talvea enemmän. Palveluiden ostoihin
varatuista määrärahoista on 01–06/2022 toteumassa
palvelukokonaisuuksissa: Kadut ja yleiset alueet käytetty n. 73 %, Muu
kuntatekniikassa (yksityistiet ja maan ja lumen vastaanottoalue) n. 100 %
ja Tilapalveluissa n. 62 %.
Rakennettu ympäristö -tulosalueen palveluiden ostoon talousarviossa
varatut määrärahat eivät tule riittämään, mahdollisen lisämäärärahan tarve
ja sen suuruus tullaan arvioimaan tulevan perusteella.
Muiden tulosalueiden osalta ei tällä hetkellä ole tiedossa merkittäviä
poikkeamia talousarvioon.
Verotulot ja valtionosuudet
Verotulojen kertymä on kesäkuun lopussa ollut 1,2 miljoonaa edellisen
vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempaa. Tuloverokertymää oikaistiin
muiden kuntien tapaan Kankaanpään osalta heinäkuussa -0,7 milj. eurolla,
jolloin siinä vaiheessa verokertymä oli noin 650 000 euroa edellistä vuotta
korkeampi.
Verotuloissa on myös huomioitava, että väliaikainen yhteisöveron tuoton
kuntien jako-osuuden muutos pienentää loppuvuoden verokertymää
verrattuna vuoteen 2021. Tässä vaiheessa yhteisöveron toteuma on 91,9
% koko vuoden talousarvioista. Valtionosuudet ovat toteutuneet
talousarvion mukaisina.
Yhteisöveron tuotto on toteutumassa talousarviota suurempana ja sen
osalta esitetään talousarvion muutosta.
Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.
Lainat
Tammi-kesäkuussa nostettiin lainoja kuudella miljoonalla eurolla ja
lyhennettiin 6,8 miljoonalla eurolla. Lainakanta kesäkuun lopussa oli 56,7
miljoonaa euroa. Tämä on noin 0,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin ilman
Asunnonhankinnalle siirtyneitä lainoja vuodenvaihteessa. Investoinneista
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on tässä vaiheessa toteutunut noin 34 %, mikä osittain näkyy myös kassan
suuruudessa (8,3 miljoonaa euroa).
Tilikauden alun aikana on lainojen korkotaso noussut ja ennusteiden
mukaan korkotaso tulee edelleen nousemaan merkittävästi. Kaupungin
lainasalkun suojaukset tulivat voimaan huhtikuussa 2022, jolloin kaupungin
lainakanta on suojattu korkotason nousulta sekä kiinteiden korkojen että
korkosuojausten (40 me) kautta. Yhteensä suojauksen taso on tällä
hetkellä noin 61,8 miljoonaa euroa, mikä hetkellisesti ylittää lainakannan
tason.
Väestö ja työllisyys
Kesäkuun lopussa ennakollinen väestöluku oli 12 632, jolloin vähennystä
vuodenvaihteen tilanteeseen on 30 henkilöä.
Työttömyysaste kesäkuun lopussa 8,5 % oli hieman pienempi kuin
joulukuussa 2021, jolloin se oli 9,6 %. Keskimäärin työttömyysprosentti on
alkuvuoden aikana ollut 8,8.
Arvio tilikauden tuloksesta
Tilikauden ylijäämä on tässä vaiheessa vuotta merkittävä, mutta koko
vuoden osalta ylijäämä tulee pienenemään jo tiedossa olevilla tekijöillä
erittäin merkittävästi nyt toteutuneesta.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen
tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisäksi kaupunginhallitus esittää
valtuustolle talousarvioon seuraavia muutoksia: yhteisöveron tuoton arviota
nostetaan +500 000 euroa, joka parantaa vastaavasti tilikauden tulosta.
Investoinneista poistetaan Sairaanhoitopiirin peruspääoman korotus
356 000 euroa.

Päätös

Talousjohtaja Ari Virolainen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan.
Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa

Talousjohtaja Ari Virolainen 044 577 2241

KVALT 29.08.2022 § 55
16/02.02.02/2022
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Lisäksi
kaupunginvaltuusto päättää tehdä talousarvioon seuraavat muutokset:
yhteisöveron tuoton arviota nostetaan +500 000 euroa, joka parantaa
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vastaavasti tilikauden tulosta. Investoinneista poistetaan Sairaanhoitopiirin
peruspääoman korotus 356 000 euroa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Talousarvio 2022 toteuma kesäkuu
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Päiväkoti Petäjäisen osto
KHALL 22.08.2022 § 261

Valmistelija
Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 hyväksymän vuoden 2022 talousarvioon
asetettiin Kankaanpään Yrityspalvelut Oy:lle kaupungin
omistajaohjaukselliseksi tavoitteeksi laatia yhtiön rahoitusriskien hallintaan
pidemmän aikavälin suunnitelmat sekä Petäjäisen päiväkodin rakennuksen
osalta selvittää rakennuksen omistuksen ja sen vastuiden mahdollista
siirtämistä Kankaanpään kaupungille.
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy on kaupunginvaltuuston päätöksen
mukaisesti tarkastellut alkuvuoden 2022 aikana yhtiön
kiinteistöomistuksien ja lainasalkun tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastelun
esiin nostamana on päädytty ryhtymään toimiin yhtiön osan lainojen
uudelleen järjestelemiseksi ja yhdestä kiinteistöstä, Petäjäisen
päiväkodista luopumiseksi. Yhtiön hallitukselle on esitelty
toimintavaihtoehtojen selvitys – raportti, jonka perusteella yhtiö on tehnyt
kaupungille esityksen Petäjäisen päiväkodin myynnistä Kankaanpään
kaupungille.
Kankaanpään Yrityspalvelun rahoituksen uudelleenjärjestelyn ohella
kiinteistöstä luopumista puoltavat yhtiön ehdotuksen mukaan toiminnalliset
seikat. Kankaanpään Yrityspalvelun rooli teollisuustoimitilojen tarjoajana
selkeytyisi järjestelyn myötä ja toisaalta kaupunki saisi operoimansa
toiminnan myös paremmin omaan tilahallintaansa. Hyödyn voidaan nähdä
olevan siten molemminpuolinen. Petäjäisen päiväkoti sijaitsee
Kankaanpään kaupungin vuokratontilla osoitteessa Kangasmoisionkatu 3
ja koostuu kahdesta osasta; perusosa ja laajennusosa. Perusosa on
valmistunut vuonna 2010 ja kooltaan 814 m2, laajennusosa vuonna 2012 ja
kooltaan 1190 m2.
Kohteen kiinteistötunnus on 214-001-0040-0001.
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy esittää Kankaanpään kaupungille kauppaa
Petäjäisen päiväkodin kiinteistöstä kauppahintaan 3.500.000 euroa.
Kauppahinnan perustana on kohteen laskennallinen tekninen nykyarvo.
Kankaanpään kaupunki on pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen perustuen
maksanut Kankaanpään Yrityspalvelulle noin 230 000 euroa vuodessa
perustuen lainanlyhennyksiin, lainojen korkokuluihin, tontinvuokraan ja
vakuutuksiin. Kaupungin tilinpäätöksessä 2022 vuokrasopimus on esitetty
liitetiedoissa vuokravastuuna ja takausvastuut takausvastuina. Petäjäisen
päiväkotia koskevat takauspäätökset on tehty valtuustossa 9.11.2009 § 73
ja 12.3.2012 § 14.
Mikäli kauppa toteutetaan, poistuisivat päiväkotia koskeva vuokravastuut,
jotka tilinpäätöksessä 2021 olivat noin 2,3 milj. euroa, mutta kaupungin
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lainamäärä kasvaa 3,5 miljoonalla eurolla. Tuloslaskelmassa tulisi
230 000 euron vuokran sijaan 30 vuoden pitoajalla poistoja kaupungin
kirjanpidossa (vuoteen 2040–42 saakka) noin 185 000 euroa vuodessa.
Päiväkotia koskevan vuokravastuun osalta päiväkotia koskevat korkokulut
ovat kaupungin maksettavia riippumatta, onko päiväkoti Yrityspalvelun tai
kaupungin omistuksessa. Vuokra on sisältänyt myös lainan marginaalin,
joka lähtökohtaisesti on jatkossa kaupungilla yritystä pienempi.
Päiväkodin oston ja muiden toimintavaihtoehtojen kartoituksen yhteydessä
on arvioitu myös eri toimenpiteitä valtiontukisääntelyn näkökulmasta.
Kunnan mikä tahansa toimenpide (oman pääoman ehtoinen sijoitus,
lainananto, takaus tms.) taloudellista toimintaa harjoittavalle yritykselle
katsotaan valtiontueksi, ellei toimenpide ole markkinaehtoinen ja
markkinataloussijoittajaperiaatteen mukainen. Tehdyn arvion mukaan
laskennalliseen tekniseen nykyarvoon perustuva kauppa perustuu
markkinaehtoisuuteen, eikä se siten sisällä kiellettyä valtiontukea.
Kaupungilla on tällä hetkellä lainaa noin 56,7 milj. eurolla. Tästä 21,8 milj.
euroa on kiinteäkorkoista lainaa ja 34,8 milj. euroa vaihtuvakorkoista
lainaa. Vaihtuvakorkoista lainaa varten otettu korkosuojauksia 40 milj.
eurolla eli lainasalkku on hetkellisesti hieman ylisuojattu. Talousarvion
mukaisella 14 milj. euron lainanotolla lainojen suojausaste vuoden lopussa
olisi 99 %.
Talousarvion puolivuotisraportin yhteydessä on käsitelty
talousarviomuutoksia, jotka pienentävät lainanoton tarvetta. Pitkäaikaisen
lainanoton lisätarve olisi nämä huomioiden 0,6 milj. euroa talousarvioon
verrattuna.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
ostaa Petäjäisen päiväkodin Kankaanpään Yrityspalvelut Oy:ltä 3,5 milj.
euron hintaan ja kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään kaupan
yksityiskohdista. Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää
kaupunginvaltuustolle, että investointeihin lisätään +3,5 milj. euroa
kauppaa varten sekä pitkäaikaista lainanottoa lisätään + 0,6 milj. euroa.

Päätös

Sofia Latvajärvi ja Nina Väkeväinen poistuivat kokouksesta esteellisenä
eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn taikka päätöksentekoon.
Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 044 577 2210

KVALT 29.08.2022 § 56
547/10.03.02.02/2022
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Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunki ostaa Petäjäisen päiväkodin
Kankaanpään Yrityspalvelut Oy:ltä 3,5 milj. euron hintaan ja valtuuttaa
kaupunginhallituksen päättämään kaupan yksityiskohdista. Lisäksi
kaupunginvaltuusto päättää, että investointeihin lisätään +3,5 milj. euroa
kauppaa varten sekä pitkäaikaista lainanottoa lisätään + 0,6 milj. euroa.

Kokouskäsittely

Valtuutetut Sami Ojala, Katri Kujanpää, Sofia Latvajärvi, Kristiina Yli-Rajala
ja Nina Väkeväinen sekä elinkeinojohtaja Marko Rajamäki poistuivat
kokouksesta jääveinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
BDO Oy / Toimintavaihtoehtojen selvitys - Kankaanpään Yrityspalvelu Oy
Esitys päiväkodin kiinteistön myymiseksi Kankaanpään kaupungille 16.8.2022
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 11
§ 37
§ 152
§ 221
§ 57
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Kankaanpään kaupungin 22. kaupunginosan (Honkajoki) tiloja 99-403-5-85 ja 99-403-5-187
sekä tiealuetta koskeva asemakaava (Honkajoki Oy:n laajennuksen asemakaava)
KAUPSL 25.01.2022 § 11

Valmistelija
Kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 5.10.2021 § 61
päättänyt käynnistää Honkajoki Oy:n esityksestä tiloja 99–403–5–85
(Pataharju) ja 99–403–5–187 (Hummuli) koskevan asemakaavan
laadinnan. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Honkajoki Oy:n
tuotanto- ja eläinjätteenkäsittelylaitoksen toimintojen laajeneminen
Keskustaajaman osayleiskaavassa osoitetulle E-2 alueelle Santastentien
pohjoispuolelle yhtiön nykyisten tuotantolaitosten läheisyyteen. Tuotannon
laajentamisen taustalla on laitoksessa käsiteltävien sivutuotemäärien
kasvu. Alueelle on suunnitteilla mm. konttikentän laajennus desinfioiduille
konteille sekä myöhemmässä vaiheessa tuotantoa palvelevia laitoksia.
Asemakaavaluonnoksessa suunnittelualue on osoitettu erityisalueena (E3): Tuotanto- ja eläinjätteenkäsittelylaitos. Alueelle saa varastoida
toimintaan liittyviä kuljetuskontteja. Kaava-alue muodostaa yhden n. 5,7
ha. suuruisen tontin, jolla suurin sallittu kerrosluku on II ja
rakennustehokkuus e=0,40. Santastentien varsi on osoitettu istutettavaksi
alueeksi. Alueen itäreunaan on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys lähialueen
turvesuolle kulkua varten.
Esittelijä

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi laaditun osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ja hyväksyy asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja
MRA 30 §:n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

-

Lisätietoja antaa

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 577
2732

KAUPSL 26.04.2022 § 37

Valmistelija

Kankaanpään kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 11
§ 37
§ 152
§ 221
§ 57

6/2022

14

25.01.2022
26.04.2022
02.05.2022
27.06.2022
29.08.2022

Asemakaavaluonnos on ollut MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti
nähtävillä 3.2. - 4.3.2022. Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Satakunnan pelastuslaitoksen
ja Satakuntaliiton lausunnot sekä yksi mielipide. Saatuihin lausuntoihin ja
mielipiteeseen on laadittu vastineet.
Saadun palautteen perusteella asemakaava-aluetta laajennettiin
koskemaan Santastentietä Vihertien liittymän ja asemakaavan
laajennusalueen itäreunan väliltä. Laajennusalueen koko on noin 2,2 ha.
Kaavaan lisättiin myös hulevesiä koskeva yleismääräys. Lisäksi
kaavaselostukseen tehtiin lähinnä vaikutusarviointiin liittyviä tarkennuksia.
Esittelijä

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja
esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL
65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan
pelastuslaitokselta ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymältä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732

KHALL 02.05.2022 § 152

Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n
ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan
pelastuslaitokselta ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymältä.

Päätös

Ehdtous hyväksyttiin.

Kankaanpään kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
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Täytäntöönpano

Kaupunginkanslia
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Satakuntaliitto
Satakunnan pelastuslaitos
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Lisätietoja antaa

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732

KHALL 27.06.2022 § 221

Valmistelija
Asemakaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävillä 5.5. - 6.6.2022 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin
ainoastaan Satakuntaliiton lausunto. Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus totesi, että ELY-keskuksen luonnosvaiheessa
antama lausunto on otettu riittävällä tavalla huomioon, eikä ELYkeskuksella ole enempää lausuttavaa kaavaehdotuksesta. Yhtään
muistutusta ei kaavaehdotuksesta jätetty.
Saadun palautteen perusteella on kaavaselostukseen tehty pieniä
täydennyksiä. Itse kaavakarttaan ei ole tehty muutoksia.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy kaavaehdotuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732

KVALT 29.08.2022 § 57
98/10.02.03/2022
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kankaanpään kaupunki
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 11
§ 37
§ 152
§ 221
§ 57

6/2022

25.01.2022
26.04.2022
02.05.2022
27.06.2022
29.08.2022

Liitteet
Kaavakartta 1:2000 / Honkajoki Oy laajennuksen asemakaava (KV 29.8.2022)
Kaavaselostus / Honkajoki Oy laajennuksen asemakaava (KV 29.8.2022)
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Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
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Venesjärven ja Kyynärjärven koulujen tarveselvitys
KHALL 21.02.2022 § 55

Valmistelija
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion
investointiosassa määrärahan kyläkoulujen (Venesjärvi ja Kyynärjärvi)
tarveselvityksen, esisuunnitelman ja hankesuunnitelman laatimiseen.
Venesjärven ja Kyynärjärven koulujen osalta on teetetty kuntotutkimukset
ja tutkimusten perusteella molemmissa kohteissa on korjaustarpeita, jotka
ovat peruskorjaustasoisia.
Kaupunginhallitus asettaa erillisen työryhmän kyläkoulujen tarveselvityksen
laatimisen osalta.
Tarveselvityksen tehtävä on muodostaa perusteltu näkemys tilahankkeen
tarpeesta. Se sisältää lähtötilanteen inventoinnin, esityksen mitoittavasta
henkilö- tai palvelumäärästä ja sen kehityksestä, alustavan tilaohjelman
sekä esityksen toimintojen sijoittelusta tai keskinäisistä yhteyksistä.
Tarveselvityksessä kuvataan, mitkä seikat aiheuttavat tarpeen
tilahankkeelle ja vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilatarve. Tarveselvityksen
keskeinen osa on myös kustannusarvion laatiminen.
Tarveselvitysvaiheessa käsitellään myös vaihtoehtoisia ratkaisumalleja
sekä hankkeen toteutusmuotoa. Tarveselvitykseen sisältyvässä
alustavassa aikataulussa kuvataan hankkeen seuraavat vaiheet ja koko
hankkeen valmistuminen.
Tarveselvitys valmistelee hanketta hankesuunnittelua varten. Huolellisesti
laadittu tarveselvitys tuottaa luotettavat tiedot hankkeesta päätöksentekoa
ja budjetointia varten.
Työryhmän tehtävänä on:
-

laatia tarveselvitys, jossa esitelty tilatarpeet, vaihtoehdot ja alustavat
kustannukset aikataluineen
tarveselvityksen tulee olla valmis 17.6.2022 mennessä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää työryhmään luottamushenkilöt sekä
talousjohtaja Ari Virolaisen, rehtori Pekka Hynnisen ja tilapalvelupäällikkö
Pentti Saloniemen. Kaupunginhallitus nimeää työryhmän puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Kankaanpään kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Päätös

§ 55
§ 244
§ 58
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Kyläkoulujen tarveselvityksen työryhmään nimettiin Keijo Kerola (pj), Tapio
Laurila (vpj), Sofia Latvajärvi, Reija Leivo, Lauri Kujanpää, Mia Haapala,
Antti Raittila ja asiantuntijajäseneksi Akseli Reho.
Viranhaltijoista työryhmään nimettiin talousjohtaja Ari Virolainen, rehtori
Pekka Hynninen ja tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi.

Täytäntöönpano

Nimetyt

Lisätietoja antaa

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210

KHALL 08.08.2022 § 244
Valmistelija
Tarveselvitystyöryhmä on saanut työnsä päätökseen. Työryhmä on
toimeksiannon mukaisesti selvittänyt Venesjärven ja Kyynärjärven koulujen
osalta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja alustavine kustannusarvioineen.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee Venesjärven ja Kyynärjärven koulujen
tarveselvityksen omalta osaltaan tietoonsa saatetuksi. Lisäksi
kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tarveselvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620

KVALT 29.08.2022 § 58
174/00.00.01/2022
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee Venesjärven ja Kyynärjärven koulujen
tarveselvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Venesjärven koulun ja Kyynärjärven koulun tarveselvitys 16.6.2022

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 55
§ 244
§ 58

6/2022

21.02.2022
08.08.2022
29.08.2022

Venesjärven koulun ja Kyynärjärven koulun tarveselvityksen liite 1 / Koulupiirikartta 2022
Venesjärven koulun ja Kyynärjärven koulun tarveselvityksen liite 2 / Kokousmuistio nro 1
liitteineen
Venesjärven koulun ja Kyynärjärven koulun tarveselvityksen liite 3 / Kokousmuistio nro 2
liitteineen
Venesjärven koulun ja Kyynärjärven koulun tarveselvityksen liite 4 / Kokousmuistio nro 3
liitteineen
Venesjärven koulun ja Kyynärjärven koulun tarveselvityksen liite 5 / Kokousmuistio nro 4
Venesjärven koulun ja Kyynärjärven koulun tarveselvityksen liite 6 / Kokousmuistio nro 5
Venesjärven koulun ja Kyynärjärven koulun tarveselvityksen liite 7 / Kokousmuistio nro 6
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 98
§ 268
§ 59

6/2022

20

17.08.2022
22.08.2022
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Kankaanpään kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2022
TEKNL 17.08.2022 § 98

Valmistelija
Rakennettu ympäristö -tulosalue on teettänyt Destia Oy:llä Kävelyn ja
pyöräilyn edistämisohjelman. Työ on saanut rahoitusta Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmien
hankehaussa vuonna 2022.
Hankkeella on ollut eri hallintokuntien (rakennettu ympäristö,
sivistyspalvelut, kaupunkisuunnittelu) sekä Poliisin ja Liikenneturvan
edustajista koostunut ohjausryhmä.
Hankkeen tavoitteena on ollut laatia kaupungille kävelyn ja pyöräilyn
kehittämiseen kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa huomioidaan sekä
arki, että vapaa-ajan liikkuminen. Vähäenergisen liikkumisen lisääminen
sekä esteettömän ja turvallisen jalankulun ja pyöräilyn edistäminen on
kaupungin strategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaista.
Destian laatiman kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman
painopisteenä ovat olleet Kankaanpään keskustan ulkopuoliset alueet,
mukaan lukien kaupunkiin 1.1.2021 liittynyt Honkajoen seutu. Tarkoitus on
ollut yhteensovittaa reittejä ja tutkia miten kävelyn ja pyöräilyn
kulkutapaosuutta saadaan kasvatettua, vaikuttamalla sekä ihmisiin että
kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuriin.
Kaupungin keskustan osalta on Sweco oy:n toimesta laadittu
Pyöräliikenteen tavoiteverkko ja keskustan liikenteellinen
kehittämissuunnitelma, Kankaanpään keskustaajama ja keskusta-alue
(1.2.2022). Suunnitelma on toteutettu osana YM:n rahoittamaa kuntien
ilmastohanketta. Suunnitelmassa on selvitetty kaupungin keskusta-alueen
liikenteen kehittämismahdollisuuksia turvallisen kävelyn ja pyöräilyn
edistämiseksi rakennetussa kaupunkiympäristössä liikenteellistä
toimivuutta unohtamatta.
Rakennettu ympäristö esittää, että Kankaanpään kaupungin kävelyn ja
pyöräilyn edellytysten kehittämistä jatketaan laaditun Kävelyn ja
pyöräliikenteen edistämisohjelman pohjalta suunnitelmallisesti sekä
kaupungin keskusta-alueen että haja-asutusalueen osalta.
Esittelijä

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle
Destia Oy:n laatiman Kankaanpään kaupungin kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelman hyväksymistä sekä että kaupunki jatkaa kävelyä ja
pyöräilyä edistävien toimenpiteiden toteuttamista koko kaupungin alueella.

Kankaanpään kaupunki
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 98
§ 268
§ 59
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Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus
Rakennettu ympäristö
Kaupunkisuunnittelu
Sivistyspalvelut/liikuntatoimi

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

KHALL 22.08.2022 § 268

Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Destia Oy:n laatiman Kankaanpään kaupungin
kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman ja edelleen esittää
kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Kankaanpään
kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Lisäksi
kaupunginhallitus päättää, että kaupunki jatkaa kävelyä ja pyöräilyä
edistävien toimenpiteiden toteuttamista koko kaupungin alueella.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Rakennettu ympäristö
Kaupunkisuunnittelu
Sivistyspalvelut/liikuntatoimi
Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

KVALT 29.08.2022 § 59
536/08.00.00/2022
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Kankaanpään kaupungin kävelyn ja
pyöräilyn edistämisohjelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kankaanpään kaupunki
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 98
§ 268
§ 59

Liitteet
Kankaanpää_kävelee_ja_pyöräilee_hyv_teknl

17.08.2022
22.08.2022
29.08.2022
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§ 10
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§ 69
§ 233
§ 60
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Kankaanpään Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Liikenneturvallisuuden
lisääminen Kantatiellä 44 ja Pansiantiellä
KVALT 07.02.2022 § 10

Kankaanpään Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen
valtuustoaloitteen:
”Tuoreessa Satakuntaliiton tekemässä liikennejärjestelmäsuunnitelman
luonnoksessa ei ole mainintoja Pohjanmaantien vaaranpaikoista.
Kankaanpään kaupungin onkin syytä ottaa roolia parannuksien eteenpäin
viemiseksi myös liikenneturvallisuuden näkökannalta.
Kantatien 44 valaistus Lavian suunnalta Kankaanpäähän saavuttaessa
alkaa tällä hetkellä hyvin lähellä keskustaajamaa. Raskasajoneuvoliikenne
ohjautuu nykyisin pääsääntöisesti sekä hienosti Pansian teollisuusalueelle
kantatie 44:ltä kääntyvän Pansiantien kautta. Tuo risteysalue on
valaisematon, samoin kuin koko Pansiantie.
Esitämme, että Kankaanpään kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin
liikenneturvallisuuden lisäämiseksi ja edesauttaa valaistuksen saamista
Kantatie 44 varteen Verttuuntien risteyksestä alkaen sekä Pansiantielle
Kenttäkadun risteykseen asti. Samalla tulisi selvittää Pansiantien ja
kantatie 44 risteykseen lisättävä väistötila, jolloin vältyttäisiin isojen
rekkojen ja henkilöliikenteen peräänajoilta.”
Päätös

Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KHALL 21.02.2022 § 59

Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen Rakennettu ympäristö -tulosalueelle
valmisteltavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Rakennettu ympäristö -tulosalue

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Lisätietoja antaa

Pöytäkirja
§ 10
§ 59
§ 69
§ 233
§ 60
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Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

TEKNL 15.06.2022 § 69

Valmistelija
Rakennettu ympäristö toteaa Kokoomuksen valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen koskien Kantatie 44 ja Pansiantien risteyksen
liikenneturvallisuutta seuraavaa:
Kantatie 44 ja Pansiantie kuuluvat valtion tieverkkoon, jonka tienpidosta
vastaa Väylävirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kantatie 44:llä on
nopeusrajoitus 60 km/h sekä Pansiantiellä kantatien liittymästä
Kirkkokadun liittymän läheisyyteen (noin 240 m matkalla) on
nopeusrajoitus 60 km/h ja tämän jälkeen Pansiantiellä Kokintien
liittymäalueelle saakka 80 km/h.
Kantatie 44 on kaupungin keskustan suunnasta valaistu Kelankaaren
liittymään, josta Pansiantien liittymään on matkaa noin 610 m.
Vatajankoski Oy on Kankaanpään kaupungin aloitteesta laatinut
suunnitelman Pansiantien tievalaistuksesta Kirkkokadun ja
Kuninkaanlähteenkadun liittymien välille sekä Kuninkaanlähteenkadun
katuvalaistuksesta Pieksukadun ja Pansiantien välille. Kaupungin
tavoitteena on em. katu- ja tieosuuksien valaistuksella parantaa kevyen
liikenteen liikkumisolosuhteita sekä liikenneturvallisuutta. Pansiantien
valaisusta em. osuudella on käyty keskustelua ELY-keskuksen edustajien
kanssa sekä kaupungin että Vatajankoski Oy:n toimesta. Kyseisen
Pansiantien osuuden valaiseminen on ELY-keskuksen mukaan mahdollista
kaupungin toimesta, mikäli tievalaistus toteutetaan Väyläviraston
ohjeistuksen mukaisesti. Kustannukset suunnittelusta, toteutuksesta ja
ylläpidosta jäisivät kaupungille. Rakennettu ympäristö tulee esittämään
vuoden 2023 talousarvioon käyttötalousmäärärahaa Pansiantien ja
Kuninkaanlähteenkadun valaisemiseksi em. tie- ja katuosuuksilla
Vatajankoski Oy:n investointina kaupungin ja Vatajankoski Oy:n
sopimuksen mukaisin ehdoin.
Rakennettu ympäristö katsoo, että kantatie 44:n tievalaistuksen jatkaminen
Kelankaaren risteyksestä Pansiantien risteykseen olisi
liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää. Kantatie 44 on valtion tie, jolla on
kaupungin sisäisen liikenteen lisäksi runsaasti läpiajoliikennettä ja paljon
raskasta liikennettä. Tämän perusteella kaupunki katsoo, että kyseisen
kantatie 44 tien ja Pansiantien ja Kirkkokadun liittymän välisten
tieosuuksien valaiseminen ja valaistuksen ylläpito kuuluu ensisijaisesti
tienpitäjälle.

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 10
§ 59
§ 69
§ 233
§ 60
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Rakennettu ympäristö esittää, että Kantatie 44 ja Pansiantien liittymän
liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksien selvittämistä jatketaan
ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi jatketaan Pansiantien tievalaistuksen
valmistelua yhteistyössä Vatajankoski Oy:n ja ELY keskuksen kanssa.
Esittelijä

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennettu ympäristön laatiman selvityksen
koskien Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitetta ja päättää lähettää sen
edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus
Vatajankoski Oy / Jarno Joensuu
Rakennettu ympäristö

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619
Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi, 044 577 2639

KHALL 27.06.2022 § 233

Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen
tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

KVALT 29.08.2022 § 60
141/08.00.00/2022

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 10
§ 59
§ 69
§ 233
§ 60
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Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 35
§ 142
§ 234
§ 61
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Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kiinteistöveron kertymän selvittäminen
maatilarakennusten osalta
KVALT 11.04.2022 § 35
Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
”Suomalainen maatalous on ajautunut ennennäkemättömään
kustannuskriisiin. Energian ja lannoitteiden hinnat on pompannut jopa
moninkertaiseksi samaan aikaan kun tuottajahinnat laahaavat pahasti
perässä. Suoranaisia keinoja nopeaan kustannusrakenteen karsintaan on
vain vähän. Maatalousrakennusten kiinteistöveron väliaikainen tai pysyvä
poisto auttaisi merkittävästi eritoten kehittyviä maatiloja.
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunki selvittää kiinteistövero
kertymän maatilarakennusten osalta ja arvioi mahdollisuudet
kiinteistöveron poistoon näiltä osin.”
Päätös

Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KHALL 20.04.2022 § 142

Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen talous-tulosalueen
valmisteltavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Talous-tulosalue

Lisätietoja antaa

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

KHALL 27.06.2022 § 234

Valmistelija

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 35
§ 142
§ 234
§ 61
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Kaupungin omista tietojärjestelmistä tietoa kertymästä ei ole suoraan
mahdollista saada. Verottajalta saadun tiedon mukaan vuonna 2021
maatalouden tuotantorakennusten verokertymä Kankaanpään alueella 99
436 euroa.
Valtiovarainministeriön tiedotteen 25.5.2022 mukaan Suomen hallitus
linjasi helmikuussa 2022 määräaikaisista täsmätoimista, joilla pyritään
helpottamaan energian hintojen nousun aiheuttamaa maatalouden
kustannuskriisiä. Hallitus esittää, että maataloudenharjoittajia tuettaisiin
maatalouden tuotantorakennusten väliaikaisella kiinteistöverotuella.
Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan tuki myönnettäisiin alentamalla
maatalouden harjoittajan omistamista maatalouden tuotantorakennuksista
suoritettavaa veroa enintään 35 000 eurolla. Alle 10 euron veroa ei
kuitenkaan alennettaisi. Tuki vaikuttaisi vuoden 2022 kiinteistöverotuksen.
Tuen edellytyksenä olisi, että rehujen, poltto- ja voiteluaineiden, sähkön ja
lannoitteiden osuus maatalouden menoista ennen varauksia, poistoja ja
korkokuluja on vähintään 15 prosenttia.
Tukea ei myönnettäisi automaattisesti, vaan sitä pitäisi erikseen hakea.
Hakuaika päättyisi 31. lokakuuta. Tuen myöntämisen jälkeen Verohallinto
poistaisi kiinteistöveron maksuvelvoitteen alennusta vastaavalta osalta ja
palauttaisi suoritetun veron. Verohallinto ohjeistaa kiinteistöverotuen
hakemisesta tarkemmin elokuun aikana.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa, että koska asiaa on valmisteltu koko maan
osalta, ei kaupungin tule tehdä erillistä Kankaanpäätä koskevaa linjausta.
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa

Talousjohtaja Ari Virolainen 044 577 2241

KVALT 29.08.2022 § 61
319/02.03.01/2022
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Päätös

Pöytäkirja
§ 35
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§ 234
§ 61
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kankaanpään Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kankaanpään
asuntoalueiden vanhojen leikkipuistojen hyödyntäminen
KVALT 11.06.2022

Kankaanpään Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan
sisältöisen valtuustoaloitteen:
”Kankaanpään omakotitalo- ja muut asuinalueet ovat siistejä ja hyvin
hoidettuja. Toiset alueet ovat uusia ja toiset vanhempia, mutta kaikki ovat
omalla tavallaan viihtyisiä. Monen asuntoalueen keskelle tai läheisyyteen
on kuitenkin jäänyt kaupungin omistamia tyhjiä hiekkakenttiä. Nämä ovat
olleet aikaisemmin lasten Ieikkipuistoja. Uusia, turvallisempia leikkipuistoja
on rakennettu riittävä määrä optimaalisempiin paikkoihin. Tyhjäksi jääneet
hiekkakentät ovat ruohoittuneet ja pistävät silmään hoitamattomina tonttien
keskeltä. Sopisiko johonkin esimerkiksi jalkapallomaalit, viljelypalstat,
istutuksia tai vaikka asukkaiden hoitama koirien juoksuaitaus? Pienellä
vaivalla ja kuluilla alueista saataisiin viihtyvyyttä lisääviä. Alueiden
asukkaat tietävät itse parhaiten, mistä olisi eniten hyötyä ja iloa kullakin
alueella.
Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki
kartoittaisi kunkin asuntoalueen asukkaiden mielipiteitä näiden kenttien
uudelleen käyttöönottamiseksi. Lisäksi esitämme, että saadun palautteen
perusteella kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin alueiden kehittämiseksi.”
Päätös

Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KHALL 27.06.2022 § 232
Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen rakennettu ympäristö tulosalueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
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TEKNL 17.08.2022 § 101

Valmistelija
Kankaanpään Perussuomalaisten valtuustoryhmä on esitänyt
valtuustoaloitteessaan, että kaupunki kartoittaisi kunkin asuntoalueen
asukkaiden mielipiteitä asuinalueille jääneiden leikkipuistokäytöstä
poistettujen kenttien uudelleen käyttöönottamisesta. Lisäksi esitetään, että
saadun palautteen perusteella kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin alueiden
kehittämiseksi.
Rakennettu ympäristö toteaa valtuustoaloitteesta seuraavaa:
Kaupungin asuinalueilta poistettiin käytöstä vähälle käytölle jääneitä
leikkialueita, missä yhteydessä välineet poistettiin ja alueet maisemoitiin.
Leikkipuistoja vähennettiin vuosina 2014-2015 noin 30 % (7 leikkialuetta)
osana kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Toimenpiteen
tarkoituksena oli keskittää ylläpitoon varattuja voimavaroja ja täten
mahdollistaa jäljelle jääneiden puistojen kehittäminen. Toisaalta
tarkoituksena oli pienentää ylläpidon käyttökustannuksia. Säästösyistä on
lopetettu myös kaikkien leikkialueilla olleiden luistinratojen ylläpito.
Kaupungin asuinalueiden asukaskunnan koostumus ja siten myös tarpeet
ja mielenkiinnon kohteet muuttuvat ajan kuluessa. Valtuustoaloitteen
mukaisesti on alueiden kehittämisessä tärkeää huomioida kunkin alueen
erityispiirteet ja asukkaiden toiveet.
Rakennettu ympäristö vastaa kaupungin yleisten alueiden, katujen,
puistojen ja leikkialueiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Asuinalueiden ja
näiden aiemmin leikkipuistoina olevien alueiden kehittämisessä ja
käyttöönotossa eri tarkoituksiin sekä alueiden ylläpidossa on muistettava
kaupungin talouden realiteetit. Asukkailla voisi näiden alueiden
kehittämisessä, käyttöönotossa ja ylläpidossa olla myös aktiivinen rooli.
Alueita voitaisiin kehittää ja ylläpitää kaupungin ja asukkaiden yhteistyönä.
Rakennettu ympäristö -tulosalue kartoittaa asukkaiden tarpeita ja ajatuksia
alueiden kehittämiseksi sähköisellä kyselyllä. Mahdolliset alueiden
kehittämistoimenpiteet, joista aiheutuu kaupungille merkityksellisiä
lisäkustannuksia, käsitellään talousarviomäärärahojen
päätöksentekomenettelyn mukaisesti.
Esittelijä

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennettu ympäristö -tulosalueen
selvityksen koskien Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitetta

Kankaanpään kaupunki
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Kankaanpään asuntoalueiden vanhojen leikkipuistojen hyödyntämistä.
Rakennettu ympäristö -tulosalue toteuttaa asukkaille suunnatun sähköisen
kyselyn asuinalueiden kehittämisestä. Tekninen lautakunta päättää
lähettää selvityksen aloitteesta edelleen kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus
Rakennettu ympäristö / Kadut ja yleiset alueet

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

KHALL 22.08.2022 § 262

Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi ja
esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen
tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

KVALT 29.08.2022 § 62
454/00.01.03/2022
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Pyörätie-kevyenliikenteenväylän
rakentaminen Kuninkaanlähteeltä Pansiankadun alkuun
KVALT 28.02.2022 § 21

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen
valtuustoaloitteen:
”Olemme saaneet alueellemme Geopark-luonnonpuistoalueen ja
Kuninkaanlähde maauimala- ja caravaanarialueineen kuuluu siihen.
Matkailijoiden ja luonnossa liikkujien määrä on alueella kovassa kasvussa.
Pyöräilijöiden liikkumista Kankaanpään keskustasta helpottaisi ja lisäisi
turvallista liikkumista pyöräilytien rakentaminen Kuninkaanlähteeltä
Pansialle, josta turvallista liikkumista pystyy jatkamaan Pansiankatua
Kankaanpään keskustaan. Pyörätie on senkin tähden tarpeen, että tie
Kuninkaanlähteelle on kapea ja mutkainen ja tämä kevyenliikenteen väylä
on helppo rakentaa maapohjan ollessa kangasmaastoa.
Siksi ehdotammekin tämän pyörätie-kevyenliikenteenväylän rakentamista
Kuninkaanlähteeltä Pansiankadun alkuun.”
Päätös

Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KHALL 07.03.2022 § 84

Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen rakennettu ympäristö tulosalueen valmisteltavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Rakennettu ympäristö -tulsoalue

Lisätietoja antaa

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

TEKNL 17.08.2022 § 102

Kankaanpään kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
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Valmistelija
Perussuomalaisten valtuustoryhmä on valtuustoaloitteessaan esittänyt
pyörätie-kevyenliikenteen väylän rakentamista Kuninkaanlähteeltä
Pansiankadun alkuun.
Rakennettu ympäristö -tulosalue toteaa aloitteen osalta seuraavaa:
Kuninkaanlähteen retkeilyalueelle ja SF-Caravan Satakunta ry
ylläpitämälle Caravan-alueelle on liikenneyhteys Kankaanpään
keskustasta reittiä (alkaen Paasikiven-/Kuninkaanlähteenkadun
kiertoliittymästä): 1) Kuninkaanlähteenkatu (1,3 km) - Mettälänkatu (1,06
km) - Pansiankatu (1,009 km) - Kenttäkatu (0,089 km) - Pansiantie (0,738
km) - Kuninkaanlähteentie (3,86 km), yhteensä 8,056 km tai 2)
Kuninkaanlähteenkatu (1,3 km+0,953 km) - Pansiantie (1,24+0,738 km) Kuninkaanlähteentie (3,86 km), yhteensä 8,094 km.
-

Kuninkaanlähteenkadulla on yhdistetty jalankulku/pyörätie, joka on
päällystetty
Mettälänkatu, Kenttäkatu ja Pansiankatu (1,71) ovat kaupungin
tienpidossa olevia päällystettyjä katuja, joilla ei ole erillistä jalankulku/
pyörätietä.
Kuninkaanlähteentie, yhdystie 13210, ja Pansiantie, yhdystie 13211,
ovat valtion teitä. Väylävirasto huolehtii valtion tieverkon ylläpidosta ja
kehittämisestä yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa.

Rakennettu ympäristö pitää turvallisen pyöräilyn ja kävelyn edistämistä
tärkeänä, mutta kevyen liikenteen väylän rakentamista Pansiankadun ja
Kuninkaanlähteen Caravan-alueen välille ei pidetä tarkoituksenmukaisena
ottaen huomioon liikenneväylien liikennemäärät ja reitin suhteellisen
vähäinen liikenteellinen merkitys etenkin kaupungin asukkaiden
arkiliikkumisen kannalta ja toisaalta hankkeen kustannukset. Toisaalta reitit
Kuninkaanlähteeltä keskustaan ovat nykyisellään päällystetyllä tie/katuverkolla.
Pansian- ja Vihteljärventiehen rajoittuvat maa-alueet ovat pääosin
yksityisessä ja Hämeenkankaalla osin valtion omistuksessa ja
Metsähallituksen hallinnassa. Sekä Pansiantie, että Kuninkaanlähteentie
ovat valtion teitä, joille väylien kehittäminen kuuluu.
Kankaanpään liikuntakeskukselta Kuninkaanlähteelle on
Viidentienristeyksen kautta myös valaistu latu-/ulkoilureitti, jota on
mahdollista käyttää myös pyöräreittinä.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä on 2022 laadittu Traficomin tuella
kehittämissuunnitelma, jossa yhteystarpeita Kankaanpään katu- ja
tieverkolla on kartoitettu sekä esitetty kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko ja
kehittämistoimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Lisäksi

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 21
§ 84
§ 102
§ 263
§ 63

6/2022

35

28.02.2022
07.03.2022
17.08.2022
22.08.2022
29.08.2022

kaupungilla on käynnissä hanke maastopyöräilyreittien kehittämiseksi sekä
reittiopasteiden lisäämiseksi maastoon ja digitaalisiin reittitietopalveluihin.
Rakennettu ympäristö esittää, että Kankaanpään kevyen
liikenteen/pyöräilyverkoston kehittämistä jatketaan laadittujen
kehittämissuunnitelmien pohjalta suunnitelmallisesti.
Rakennetun ympäristön näkemyksen mukaan kevyen liikenteen väylien
rakennushankkeiden priorisoinnissa etusijalla tulisi olla kaupungin
asukkaiden turvallista arkiliikkumista edistävät hankkeet (työ-, asiointi ja
vapaa-ajan liikkuminen) ja toisaalta tulee huomioida hankkeen
merkittävyys suhteessa vaadittuun rahoitustarpeeseen.
Esittelijä

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennettu ympäristö -tulosalueen
selvityksen koskien Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitetta kevyen
liikenteen väylän rakentamista Pansiankadulta Kuninkaanlähteelle ja
päättää ettei aloite edellytä tässä vaiheessa erityisiä toimenpiteitä.
Tekninen lautakunta päättää lähettää selvityksen edelleen
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus
Sivistyspalvelut / Liikuntatoimi

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

KHALL 22.08.2022 § 263

Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi ja
esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen
tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginvaltuusto

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Lisätietoja antaa

Pöytäkirja
§ 21
§ 84
§ 102
§ 263
§ 63
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07.03.2022
17.08.2022
22.08.2022
29.08.2022

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

KVALT 29.08.2022 § 63
212/08.00.00/2022
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 49
§ 229
§ 103
§ 264
§ 64
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Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kankaanpään koulujen liikennejärjestelyiden
turvallisuusselvitys
KVALT 11.06.2022 § 49
Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
Kankaanpään koulujen alueilla on tehty viime vuosina suuria
rakennusprojekteja ja samassa yhteydessä koulujen lähistöille on lisätty
toimintoja. Ne ovat lisänneet koulujen ympäristöissä liikennettä
merkittävästi. Samaan aikaan liikennejärjestelyt ovat säilyneet entisellään.
Esimerkkinä voi mainita Pohjanlinnan/Kangasmetsän koulun ja Honkajoen
yhteiskoulun rakennusprojektit.
Koulun alkamis- ja loppumisaikoina ko. paikoissa liikkuu monenlaista
kulkuneuvoa aina linja-autoista ja traktoreista mopoihin ja polkupyöriin,
takseihin ja henkilöautoihin sekä monen ikäisiä oppilaita ekaluokkalaisista
lukion abeihin sekä huoltajia ja koulun henkilökuntaa. Varsinkin
koulupihojen liittymäalueet ovat vaaran paikkoja.
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunki tekee Kankaanpään
koulujen liikennejärjestelyiden osalta turvallisuusselvityksen.
Päätös

Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KHALL 27.06.2022 § 229

Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen rakennettu ympäristö tulosalueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 49
§ 229
§ 103
§ 264
§ 64
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TEKNL 17.08.2022 § 103

Valmistelija
Keskustan valtuustoryhmä on esittänyt valtuustoaloitteessaan, että
kaupunki tekee Kankaanpään koulujen liikennejärjestelyiden osalta
turvallisuusselvityksen.
Koulujen liikennejärjestelyihin ja turvallisuuteen liittyviä ongelmakohtia ja
ratkaisuvaihtoehtoja on käyty läpi Kankaanpään ja Pohjois-Satakunnan
monialaisissa liikenneturvallisuustyöryhmissä. Koulujen liikenteen
koululaisten (jalankulku, pyörät, mopot ja muut moottoriajoneuvot),
koulukuljetusten ja koululaisten saattoliikenteen sekä huoltoliikenteen
toimiva ja turvallinen yhteensovittaminen on haasteellista.
Pohjanlinnan/Kangasmetsän koulun osalta samanaikaista liikennettä
aiheuttaa myös Petäjäisen päiväkoti. Keskustan koulun osalta koululaisten
saattoliikenteestä on lisäksi aiheutunut häiriötä myös asuntokatujen
asukkaille. Toisaalta etenkin Pohjanlinnan koulun paikoitusalueella ja
lähiympäristössä on esiintynyt viikonloppuisin ja iltaisin nuorison
kokoontumisesta ja ajoneuvoista häiriötä asutukselle ja päiväkodin
toiminnalle. Peruskorjauskohteiden osalta uusien liikennejärjestelyiden
sovittaminen rajoitetulle alueelle valmiiksi rakennettuun ympäristöön
asettaa suunnittelulle haasteita.
Kankaanpään liikenneturvallisuustyöryhmä on esittänyt, että koulujen
liikennejärjestelyiden ja koulujen saattoliikenteen kehittämiseksi
Pohjanlinnan/ Kangasmetsän koululle ja Keskustan koululle tulisi laatia
suunnitelmat.
Suunnitelmat tulee laatia liikennesuunnitteluun erikoistuneen suunnittelijan
toimesta koulukohtaisesti. Ohjausryhmänä suunnittelussa voisi toimia
Kankaanpään liikenneturvallisuustyöryhmä. Suunnitteluprosessi tulisi
tehdä vuorovaikutuksessa koulun henkilöstön, koululaisten ja lasten
vanhempien ja koululaisia kuljettavien liikennöitsijöiden kanssa.
Lähtötilanteen, liikkumistapojen, ongelmakohtien ja asenteiden
kartoittamiseksi olisi hyvä tehdä edellä mainituille tahoille suunnattu kysely,
minkä perusteella ratkaistaan tarkempaan tarkasteluun otettavat kohteet.
Rakennettu ympäristö -tulosalue esittää, että vuoden 2023 talousarvion
teknisen lautakunnan investointiohjelmaan varataan määräraha koulujen
liikennejärjestelyiden yleispiirteisen turvallisuusselvityksen ja
koulukohtaisten toimenpide-ehdotusten / suunnitelmien laatimiseksi.
Suunnitelmia laaditaan ja parannustoimenpiteitä/ laajempia
liikennejärjestelyitä toteutetaan pidemmällä ajanjaksolla riippuen
hankkeiden kiireellisyydestä ja rahoitusmahdollisuuksista.
Esittelijä

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 49
§ 229
§ 103
§ 264
§ 64
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Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennettu ympäristö -tulosalueen
selvityksen koskien Keskustan valtuustoryhmän aloitetta Kankaanpään
koulujen liikennejärjestelyiden turvallisuusselvitystä ja päättää lähettää
selvityksen aloitteesta edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus
Sivistyspalvelut
Rakennettu ympäristö
Destia Oy / Tapio Heiskanen

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

KHALL 22.08.2022 § 264

Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi ja
esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen
tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

KVALT 29.08.2022 § 64
451/08.00.00/2022
Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 65

Ilmoitusasiat
KVALT 29.08.2022 § 65

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.

29.08.2022
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Kankaanpään kaupunki

Pöytäkirja

6/2022

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 53, § 54, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64,
§ 65

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Kankaanpään kaupunki

Pöytäkirja
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 55, § 56, § 57
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Sen lisäksi päätökseen, joka koskee yleiskaavan, asemakaavan ja
rakennusjärjestyksen hyväksymistä, valituksen saa tehdä Varsinais-Suomen
ely-keskus, maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla
maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että




päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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Pöytäkirja
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Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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