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35 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

36 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja
Anu Koivumäki.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Lähteenmäki ja Anu Koivumäki.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
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37 §

ILMOITUSASIAT
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet:
- Verohallinto
Maksatuserittely tammikuu 2019
22.02.2019
Maksatuserittely helmikuu 2019
22.02.2019
- Karvian kunta
Talous- ja velkaneuvonta vuonna 2018
14.02.2019
- Pirkko Hakola
Uusien yhdistysjäsenten löytäminen vammaisneuvostoon 09.03.2019
- Ruokavirasto
Tukipäätös / koulumaitotuki K5-1703
14.02.2019
- Kuntaliitto
Talous- ja rahoitusfoorumin 2019 julkaisu
14.02.2019
- Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Vetoomus: Eläkeläisjärjestöjen toiminta on erittäin tärkeää ja sitä pitää
tukea
01.03.2019
2. Pöytäkirjat:
- Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto
Kokousmuistio 7/2018, 17.12.2018
22.01.2019
Kokousmuistio 1/2019, 11.2.2019
22.01.2019
- Satakuntaliitto
Pöytäkirjanote 11.02.2019 40 § Satakuntaliiton tavoitteet koskien
maan seuraavan hallituksen hallitusohjelmaa
12.02.2019
- Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja
20.02.2019
3. Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Luovuttaja(t)
Luovutuksen
kohde Rnro
Toivo Alakuusijoki
Alakuusjoki 181407-3-22
Jorma ja Kyllikki Rajala
Hakala 181-4011-56

Ehdotus:

Luovutuksen saaja(t)
Suomen valtio / Varsinais-Suomen ely
Timo Rajala

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ja kuntainliittojen, kuntayhtymien ja lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätökset tietoonsa, sekä päättää olla käyttämättä oikeuttaan siirtää viranhaltijan
päätös kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jotka siten ovat täytäntöön pantavissa.
Lisäksi kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeuslain mukaista etuosto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
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Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muiden kuin vapaa-aikalautakunnan 20.02.2019 pöytäkirjan 10 § osalta. Kunnanhallitus
käytti otto-oikeutta vapaa-aikalautakunnan 10 § päätökseen Avustusverkon käyttöönottaminen, päättämällä ettei hankintaa suoriteta.
Kunnanhallitus pyytää saada tiedokseen vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjan 1/2019.
Olli Seppälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus

38 §

KH 4 §

4§

21.01.2018

JÄMIJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN LOPPUUN TEKEMINEN

Aluearkkitehti on siirtynyt toisiin tehtäviin muualle Suomeen. Jämijärven
rantayleiskaava on keskeneräinen ja se on välttämätöntä saattaa aikataulussaan loppuun.
Asiasta on keskusteltu kaavan suunnittelijan ja kunnanjohtajan kesken.
Kunnanjohtaja esitteli rantayleiskaavan tilannetta kunnanhallitukselle.

Ehdotus:

Jatketaan asian käsittelyä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

KH 38 §

Jämijärven rantayleiskaavan valmistelussa on vielä keskeneräisenä luonnoksesta tulleiden lausuntojen ja mielipiteiden yhteenvetojen tekeminen,
mahdolliset lisäneuvottelut kiinteistönomistajien kanssa, viranomaisneuvottelut, työneuvottelut, ehdotuksen laatiminen nähtävilläoloa varten, yleisötilaisuuden järjestäminen, ehdotuksen lausuntojen ja muistutusten yhteenveto ja mahdolliset vastineet sekä tarvittavat kaavan tekniset korjaukset hyväksymiskäsittelyä varten.
Talousarvion 2018 valmistelun aikaan aluearkkitehti on arvioinut kaavan
saadun pidemmälle, jolloin talousarviovuodelle oli määritelty enää 8.000
euroa kaavan loppuun saattamiseen.
Pöyry Finland Oy:ltä on saatu tarjous rantayleiskaavan loppuun saattamiseksi. Työmääräksi arvioidaan noin kolmenkymmenenkolmen työpäivän työpanosta. Toimeksiannon suorittamisen palkkioksi arvioidaan enintään 22.000 euroa sisältäen matkakulut. Arvioitua palkkiota ei ylitetä ilman
tilaajan erillistä suostumusta tai työtilausta. Arvioitu kattohinta ylittää talousarviossa varatun määrärahan. Kaava on tärkeä saada etenemään ja
valmistelu on jo nyt jäänyt aikataulustaan jälkeen. Rantakaavan valmistumisen merkitys on Jämijärven elinvoiman vahvistamisessa tärkeä ja saatava etenemään.
Tarjous esitellään kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
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Ehdotus:

Hyväksytään Pöyry Finland Oy:n tarjous kattohinta 22.000 alv. 0 % sisältäen matkakulut.
Kunnanhallitus pyytää kunnanvaltuustolta 14.000 € lisämäärärahan rantayleiskaavan valmisteluun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
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39 §

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-12 KK / 2018 JA
TILINPÄÄTÖSJÄRJESTELYT

Esityslistan liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden katsaus
1 – 12 kk 2018 ja tilinpäätösjärjestelyt.
Kuntakohtaiset laskutustiedot ajalta 1.1.2018 – 31.12.2018 löytyvät osoitteesta: http://www.satasairaala.fi/tietoa-meista/tilastot-ja-raportit/Kuntalaskutus/2018/2018%20Tammikuu-Joulukuu.pdf
”Tasaisella vauhdilla” toteutumaprosentin tulisi olla 100 %. Sairaanhoidon
osalta Jämijärven kunnan toteutuma on 92,6 %, laskua edelliseen vuoteen -9,3 %. Sosiaalipalvelujen toteutuma on 28,4 % laskua edelliseen
vuoteen -65,3 % ja yleislääketieteen päivystyksen toteutuma on 43,8 %,
laskua edelliseen vuoteen -23,3 %.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden katsauksen 1 – 12 kk / 2018 ja tilinpäätösjärjestelyt tiedokseen ja saattaa
sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
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40 §

KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 17.12.2018 LAILLISUUSVALVONTA JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 17.12.2018.
Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
81 §
82 §
83 §
84 §
85 §
86 §
87 §
88 §
89 §
90 §
91 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-9 kk 2018
Eron myöntäminen luottamustoimesta Kati Mansikkamäki
PoSan peruspalvelukuntayhtymän osavuosiraportti 1-9 kk/2018
Erkki Rudenbergin eropyyntö teknisen lautakunnan varajäsenyydestä
Talouden toteutuminen 1.1. – 30.9.2018
Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin hyväksyminen
Vuoden 2019 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019 – 2021
Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo,
että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka,
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset
17.12.2018, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä
kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
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41 §

KUNNAN VASTUU YKSITYISTEN VANHUSTENHUOLLON HOIVAKOTIEN
VALVONNASSA
Aluehallintovirasto on lähettänyt kuntiin 7.2.2019 PÄIVÄTYN ohjauskirjeen (LSAVI/1214/05.06.01/2019), jossa muistutetaan kuntia niiden ensisijaisesta valvontavastuusta koskien edellä mainittuja palveluita. Erityistä
huolta AVI:n mukaan ovat herättäneet isojen, yksityisten toimijoiden tuottamissa palveluissa havaitut puutteet ja epäkohdat. Kirje on esityslistan
liitteenä.
Kunnan tulee valvoa kaikkia järjestämisvastuulleen kuuluvia palveluja niiden järjestämistavasta riippumatta. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa tuottaa jäsenkunnille lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut. Perussopimuksen mukaan PoSa:lla on sosiaalija terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisvastuu yhteistoimintaalueella.
Vuoden 2018 aikana PoSa:n alueen vanhusten tehostetun palveluasumisen yksityisiin yksiköihin on tehty vanhuspalvelujohtajan mukaan 2 ennalta ilmoittamatonta ja 5 ennalta ilmoitettua tarkastuskäyntiä. Mikäli kaikkia havaittuja epäkohtia ei ole saatu korjatuksi, on tarkastuksia jatkettu
kuluvana vuonna näissä kohteissa.
Vanhuspalvelujohtajan mukaan epäkohtien tullessa valvojien tietoon, tehdään kyseisessä yksikössä joko ennalta ilmoittamaton tai ennalta ilmoitettu valvontakäynti. Valvonnan pääpaino on neuvonnan ja ohjauksen antamisessa. Valvontakertomukset lähetetään AVI:lle sekä aina siihen kuntaan, joka on sijoittanut kuntalaisia kyseiseen yksikköön. Valvonta on
PoSa:n mukaan jatkuva ja moniportainen prosessi. Tarkastuskäynneillä
mm. selvitetään onko yksikössä tarvittavat ja päivitetyt suunnitelmat, mm.
omavalvontasuunnitelma ja niiden toteuttamisesta keskustellaan valvontakäynnin aikana palvelutuottajan kanssa.
AVI:n ja Valviran valvontaohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia palveluntuottajia samoin kuin omavalvontasuunnitelmat. Nämä käydään
PoSa:n alueen julkisissa yksiköissä läpi vanhuspavelujohtajan mukaan
vähintään kerran vuodessa ja lisäksi jokaisessa yksikössä tarkistellaan
toimintatapoja vastaavalla tavalla kuin yksityisellä puolella tehtävillä valvontakäynnellä. Lisäksi yksiköissä täytetään ja käydään esimiesten
kanssa läpi samat Valviran lomakkeet jotka on suunnattu yksityisille palveluntuottajille. Mahdolliset epäselvät kohdat tarkennetaan ja tarkistetaan.
2018 vuonna ei tullut yhtään ilmoitusta kantelusta PoSa:n tuottamiin kunnallisiin yksiköihin. Yksi muutaman vuoden takainen kanteluasia on edelleen keskeneräinen, mutta siihen on aikanaan vastattu asianmukaisesti ja
tilanne yksikössä on ollut koko ajan ohjeiden mukainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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PoSa:n vanhuspalveluissa on vanhuspalvelujohtajan mukaan käytäntönä,
että AVI:lta kysytään viranhaltijoiden toimesta aina tarvittaessa ohjeita ja
neuvoja koskien sekä yksityisiä että julkisia toimijoita, vaikka ei olisi ilmoitettua epäkohtaa tai kantelua.
Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Aluehallintoviraston ohjauskirjeen antaen sen edelleen tiedoksi ja ohjeeksi PoSa:lle.

Päätös:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Aluehallintoviraston ohjauskirjeen antaen sen edelleen tiedoksi ja ohjeeksi PoSa:lle sekä tiedoksi kunnanvaltuustolle.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
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42 §

VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIJÄRVEN YRITTÄJÄT RY

Jämijärven Yrittäjät ry anoo väliaikaista rahoitusta yleishyödylliselle kehittämishankkeelleen ”Vierasvenelaituri Markunlahteen” (liite 42.1). Hankkeen tarkoituksena on rakentaa vierasvenelaituri, levähdyspaikka ja ilmoitustaulu Jämijärven Markunlahteen (liite 42.2).
Yleishyödyllisiä hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000
eurolla/hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi, kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.
Tällä hetkellä väliaikaisrahoitusta on käytössä 10.300 euroa eli myöntöoikeutta on jäljellä 19.700 euroa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää Jämijärven Yrittäjät ry:lle 10.000 euron
väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen hakemuksen mukaisesti. Laina
erääntyy maksettavaksi välittömästi hankkeen loppumaksatuksen jälkeen.
Lainan edellytyksenä on myönteinen hankepäätös.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyy päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että edellytetään Jämijärven Yrittäjät ry:n tiedottavan hankkeen etenemisestä kunnanhallitukselle.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
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Kunnanhallitus

43 §

KH 145

145 §

11.06.2018

JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N OSAKKEIDEN HANKKIMINEN

Jämin Hiihtotunneli Oy on päättänyt toteuttaa suunnatun osakeannin Jämijärven kunnalle. Osakkeenomistajien osakeyhtiölain mukaisesta merkintäetuoikeudesta poiketaan tarkoituksena mahdollistaa yhtiön toiminnan
jatkuminen sekä saattaa yhtiön oma pääoma osakeyhtiölain vaatimalle
tasolle.
Kunnan omistuksessa olevat osakkeet yhtiökokoushetkellä ovat olleet
1.657 kappaletta. Uusia osakkeita merkitään 24.855 kappaletta. Kunnan
omistuksessa olevat osakkeet ovat merkinnän jälkeen 26.512 kappaletta.
Osakkeiden kokonaismerkintähinta osakeannissa on yhteensä
291.797,70 euroa.
Merkintähinta maksetaan muuttamalla Jämijärven kunnan vieraan pääoman ehtoisia lainoja omaksi pääomaksi. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus palautetaan kunnan taseeseen oikaisemalla aiempien vuosien alaskirjatut erät.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 24.855
kappaletta kokonaismerkintähinnalla yhteensä 291.797,70 euroa. Merkinnän jälkeen kunnan omistuksessa olevia osakkeiden määrä on 26.512
kappaletta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

KH 39 §

Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakepääoma on laskettu 2.500 euroon. Kunnan
merkitsemien osakkeiden 291.797,70 euroa on kirjattu yhtiössä sijoitetun
vapaan pääoman rahastoon (SVOP). Tasearvo on siten yhteensä
294.297,70 euroa. Kunnan kirjanpidossa merkintähinta, 291.797,70 euroa, on palautettu taseeseen oikaisemalla aiempien vuosien alaskirjatut
erät.
Kunnan omistamien Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeet on arvostettu kunnan kirjanpidossa 511.172,04 euroon. Kunnan arvostuksen ja yhtiön kirjanpitoonsa merkitsemän tasearvon 294.297,70 € erotus on 216.874,34
euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirjanpidon yleisiin periaatteisiin kuuluu varovaisuuden periaate. Tämän
vuoksi alkuperäistä tehtyä kirjausta on tarpeen oikaista vastaamaan osakkeiden alempaa todellista arvoa. Osakkeiden arvo on ollut jo luovutushetkellä alempi eikä arvonalentuminen ole tapahtunut tilinpäätösvuonna.

Ehdotus:

Oikaistaan tehtyä alkuperäistä kirjausta kunnan kumulatiiviseen ali-/ylijäämään kirjaamalla -216.874,34 euroa, joka vastaa osakkeiden todellista
alempaa arvoa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Antero Karppinen ja Matti Leppihalme poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vap.aikaltk 11 §

44 §

20.02.2018

LISÄMÄÄRÄRAHA MYRSKYTUHOJEN KORJAAMISEEN

Vap.aikaltk 11 §

Jämin latuvaloja tuhoutui runsaasti langoille kaatuneiden puiden vuoksi
Aapeli-myrskyssä. Korjaukset on tehty ja kustannukset nousivat yllättävän
isoiksi, joten olisi kohtuullista, että käyttötalouteen saadaan lisämääräraha
KP 16532101 TILI 43900.

Ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta anoo lisämäärärahan käyttötalouden KP 16532101
TILI 43900 kohtaan nettomenojen mukaisen summan 8621,20 €.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta anoo lisämäärärahan käyttötalouden KP 16532101
TILI 43900 kohtaan nettomenojen mukaisen summan 8621,20 €.
-----

KH 44 §
Ehdotus:

Hyväksytään vapaa-aikalautakunnan ehdotus ja ehdotetaan kunnanvaltuustolle latuvalojen myrskytuhojen korjaamiseksi lisämäärärahaa
8.621,20 euroa.

Päätös:

Kunnanhallitus ei myönnä lisämäärärahaa ja velvoittaa vapaa-aikalautakunnan etsimään rahat omasta budjetistaan.
Lisäksi kunnanhallitus pyytää selvitystä tehdyn korjauksen oletuskustannuksista, toteutuneista kustannuksista, siitä miksi työtä ei ole kilpailutettu
ja kuka viranhaltija tämän päätöksen on tehnyt, jotta saadaan selville
onko päätöksen tehnyt viranhaltija ylittänyt toimivaltansa.
Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
____
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Vap.aikaltk 14 §

45 §

20.02.2018

PÄIHDETILANNEKYSELY SATAKUNNASSA

Vap.aikaltk 14 §

Kyselyllä kartoitettiin kunnan asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyllä haluttiin tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä
kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita, ja millaisia keinoja pidetään hyvinä. Kyselyn avulla pyrittiin parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua kunnassa. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas työn kehittämisessä. Tiedon
käsittelystä vastasi Selvin päin Satakunnassa -hanke.
Jämijärven kunnan vastauksien määrä jäi kovin pieneksi. Avoimiin kysymyksiin vain muutama vastaus, joten kovin yleistettävänä/luotettavana
tuloksia ei voi pitää.

Ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta merkitsee päihdetilannekyselyn yhteenvedon tietoon saatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta merkitsee päihdetilannekyselyn yhteenvedon tietoon saatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
-----

KH 45 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus tutustuu päihdetilannekyselyyn ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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46 §

MUUT ASIAT
Keskusteltiin kunnan Facebook-tilin käytöstä ja todettiin, ettei kunnan Facebook-sivu ole kunnanhallituksen virallinen tiedotuskanava.
Keskusteltiin sosiaali- ja terveysuudistuksen kaatumisesta sekä kunnan
sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta.
____
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47 §

ALUEEN KÄYTTÖ TILAPÄISENÄ TYÖMAATIEN POHJANA

Siklatilat Oy on pyytänyt lupaa käyttää tilapäisesti työmaan aikana karttaliitteeseen, liite 47.1, merkittyä aluetta. Tonttia laajempi alue työmaan aikana on tarpeen mm. nosturin siirtoa varten. Siklatilat Oy on luvannut ennallistaa alueen käytön jälkeen.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Siklatilat Oy voi käyttää karttaliitteeseen merkittyä aluetta tilapäisenä asumispalveluyksikön rakennustyömaatien pohjana. Alue on ennallistettava työmaan lopputarkastukseen mennessä. Mikäli on tarpeen kaataa puita, on uudet puut istutettava kaadettujen tilalle.
Puun kaatoon kysytään lupa rakennustarkastajalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____
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48 §

MUUTOSOSOITUS

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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