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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 07.09.2015 150 §

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Tienpidon ja liikenteen suunni-
telma 2015 - 2019, Teuvan kunnan alueella olevien teiden kehittämistarpeet

Dnro D/205/00.01.00.04/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 17.8.2015 § 140

Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 140 §
17.8.2015 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja

infrastruktuuri –vastuualue on 23.6.2015 päivätyllä kirjeellä lähettänyt vuo-
sien 2015 - 2019 tienpidon ja liikenteen suunnitelman kuntien käyttöön.
Kannanotot suunnitelmasta pyydetään lähettämään liikenne ja infrastruk-
tuuri – vastuualueelle 31.8.2015 mennessä.

Suunnitelma sisältää katsauksen tiestön tilan kehitykseen ja tulevaisuu-
dennäkymiin sekä kartan vuoden 2015 tiehankkeista ja päällystystöistä. Li-
säksi suunnitelmassa on kerrottu merkittävistä tiehankkeista, jotka odotta-
vat vielä rahoituspäätöstä.

Lausuntopyynnön lähetekirjeessä ELY-keskus toteaa mm.,  että  Liikenne-
virasto ohjaa pitämään ensisijaisesti päätiestöä hyvässä kunnossa eli valta-
ja kantatie sekä vilkasliikenteisimmät seututiet. Tämä tarkoittaa sitä, että
vähäliikenteiset maantiet eivät saa tarvitsemiaan kunnostustoimenpiteitä.
Teiden päivittäisestä hoidosta pystytään kuitenkin huolehtimaan. Ylläpidon
päällystysohjelman toimin saadaan suurin piirtein pidettyä vilkasliikentei-
simmät tiet hyvässä kunnossa ja tiemerkinnät tyydyttävässä kunnossa.

Lisäksi tiestön parantamis- ja investointihankkeiden yhteydessä todetaan
mm., että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurialu-
een vuosien 2015 – 2019 perustienpidon rahoituksella varmistetaan maan-
teiden päivittäinen liikennekelpoisuus ja säilytetään vilkasliikenteisten tei-
den nykyinen kunto. Vuoden 2013 jälkeen uusia ELY-keskuksen kokonaan
rahoittamia perustienpidon alueellisia investointeja ei ole ollut mahdollista
aloittaa. Paikallisia investointikohteita suunnitellaan ja toteutetaan pääosin
ulkopuolisella rahoituksella. Elinkeinoelämän tarpeita tukevia alueellisia in-
vestointeja toteutetaan EU-, työllisyys- ja kuntarahoituksella.

Tiestön parantaminen ja investointihankkeet v. 2015
V. 2015 käynnissä olevat tai alkavat tiehankkeet
Tiestön parantamis- ja investointihankkeisiin ei sisälly Teuvan kunnan alu-
eella käynnissä olevia tai vuoden aikana aloitettavia hankkeita.

V. 2015 ylläpito-ohjelma
Ylläpito-ohjelmaan ei sisälly  Teuvan kunnan alueella olevia hankkeita.

Merkittäviä rahoituspäätöstä odottavia hankkeita
Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa rahoituspäätöstä odottavia merkit-
täviä hankkeita Teuvan kunnan alueella ei ole.

Merkittävimmät rahoituspäätöstä odottavat hankkeet sijoittuvat ensisijaises-
ti valtateille nro 3, 19, ja 8 sekä kantateille nro 67 ja 68:
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 07.09.2015 150 §

- Vt 3 Tampere – Vaasa, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantami-
nen, kustannusarvio 158 M€

- Vt 8/St 724 Vaasan yhdystie – Alskatintie, tiestön parantaminen neli-
kaistaiseksi, kustannusarvio 103 M€

- Kt 67 Ilmajoki – Seinäjoki, parantaminen nelikaistaiseksi, kustannusar-
vio 39 M€

- Vt 19 Seinäjoki – Lapua, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden paranta-
minen, kustannusarvio 28 M€

- Kt 68 Pietarsaaren sisääntuloväylä, liikenneturvallisuuden parantami-
nen, kustannusarvio 9 M€

- Vt 8 Vaasa – Oulu, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen,
kustannusarvio 116 M€.

Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpi-
toon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia
tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa.  Kunta toivoo määrärahatilanteeseen
pikaista muutosta myös alueellisten hankkeiden toteutuksen mahdollistami-
seksi. Teuvan kunnan alueella kiireisiä ylläpitotoimenpiteitä tarvitsevia teitä
ovat, mm. Mt 682 Teuva – Brännback ja Mt 687 Laihia - Karijoki välillä Teu-
va – Jurva ja Pt 17213 Riippi-Norinkylä.

Ratahankkeisiin ei suunnitelmassa ole otettu kantaa, mutta Teuvan kunta
pitää Suupohjan radan peruskunnostushanketta erittäin tärkeänä

Teuvan kunta toimii aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa varmistaakseen
kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoituksen sekä nii-
den toteuttamisen.

Hankkeiden toteutusjärjestys olisi seuraavassa esitetyn lausunnon mukai-
nen:

Teuvan kunta on aikaisemmin esittänyt hankkeiden osalta lausuntonaan
ELY-keskukselle tärkeysjärjestyksessä samoja kohteita kuin ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue aikaisemmassa tienpidon
ja liikenteen suunnitelmassa 2012 – 2016. Kunta esitti kuitenkin, että Teu-
van keskustan kevyen liikenteen järjestelyt Kt:n 67 varrella toteutettaisiin
ensimmäisessä vaiheessa välillä Koskelan jokitien liittymä – Porvarintien
risteys (17183) ja sen jälkeen välillä Porvarintien risteys (17183) - Hakalan-
tien risteys (17197) sisältäen kevyen liikenteen alikulun Mikkiläntien/Kt:n 67
risteyksessä.

Hankkeen tärkeys liikenneturvallisuuden kannalta katsottuna korostuu enti-
sestään koulutoimintojen keskittyessä syksystä 2013 lähtien pääosiltaan
keskustaajamaan.

Lisäksi aikaisemmassa esityksessä on todettu, että Teuvan kunnan alueel-
la on edellä mainittujen hankkeiden lisäksi useita kevyen liikenteen turvalli-
suuden parantamista ja paikallisteiden parantamista/päällystämistä koske-
via kuntalaisten ja kunnan tekemiä aloitteita. Niihin kunta on ottanut kantaa
Vaasan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmista antamissaan lausunnoissa
ja viimeksi ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen tienpi-
don ja liikenteen suunnitelmasta 11.6.2012 antamassaan lausunnossa.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 07.09.2015 150 §

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitel-
masta 2015 – 2019 seuraavan lausunnon:

Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpi-
toon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia
tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa. Kunta toivoo määrärahatilanteeseen
pikaista muutosta, jotta myös alueellisia infra-hankkeita voidaan toteuttaa
em. rahoituksella jatkossakin.

Teuvan kunta sitoutuu toimimaan aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa
varmistaakseen kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoi-
tuksen ja niiden toteutuksen.  Kärkihankkeena olisivat kevyen liikenteen jär-
jestelyt Kt:n 67 varrella. Hanke toteutettaisiin vaiheittain edellä selos-
tusosassa esitetyssä järjestyksessä.

Teuvan kunta toivoo että alueella sijaitsevat seudulliset tiet otettaisiin pikai-
sesti ylläpito-ohjelmaan.

Ratahankkeista Teuvan kunta pitää Suupohjan radan mahdollisimman pi-
kaista perusparannusta äärimmäisen tärkeänä.

Teuvan kunta toteaa, että alempiasteiset tiet ovat tärkeä osa maaseutu-
maisissa kunnissa olevaa infrastruktuuria, jonka avulla voidaan turvata kun-
tien yritysten, mittavien maataloustuotantolaitosten ja niiden sivuelinkeino-
jen toimintaedellytykset. Tämän vuoksi valtion tulisi ohjata riittävästi resurs-
seja myös alempiasteisten teiden ylläpitoon.

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että lausuntoa tulisi terävöittää alempiasteis-
ten teiden osalta. Pienempien teiden merkitystä halutaan korostaa.  Lau-
suntoa täydennetään virkamiestyönä.

Lisäksi sovittiin, että lausuntoa täydennetään myöhemmin dokumentilla,
missä Teuvan kunnan alueella olevien teiden kehittämistarpeet on listattu
tärkeysjärjestyksessä.
___________

Khall 150 §
7.9.2015 Maanrakennusmestari on laatinut liitteen mukaisen esityksen kunnan alu-

eella olevien teiden kehittämistarpeiden tärkeysjärjestyksestä. Johtoryhmä
on käsitellyt asiaa 19.8.2015.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Teuvan kunnan alueella olevan tieverkon
Liite nro 1 parantamisen tärkeysjärjestyksen liitteen mukaisena Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselle toimitettavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Liite nro 1, § 150
Khall 7.9.2015

Teuvan kunnan kanta kiireellisyysjärjestyksestä tieverkon parantamiseenTeuvan kunnan alueella

1. Pt 17213  Riippi - Norinkylä perusparantaminen + päällystys

2. Mt 682 Teuva- Brännback ylläpito päällystys

3. Mt 687 Laihia - Karijoki välillä Kt 67- Kurikan raja ylläpito päällystys

4. Kevyen liikenteen väylä Kt 67 varrella välillä Koskelan jokitie - Porvarintie uuden rakentaminen

5. Kevyen liikenteen väylä Kt 67 varrella välillä Porvarintie - Hakalantie
sisältäen alikulun Mikkiläntien risteyksen kohdalla uuden rakentaminen

6. Kevyen liikenteen väylä Pt 17079 Luovankylä välillä Hakalantie - Alikäytäväntie uuden rakentaminen

7. Pt 17289 välillä Norinkylä - Polvenkylä perusparantaminen + päällystys

Sivu 5§ 150, KHALL 7.9.2015 18:40 / Pykälän liite: Teuvan kunnan alueella olevien teiden parantaminen, luettelo kiireellisyysjärjestyksestä



TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 07.09.2015 151 §

Määrärahan siirto vuoden 2015 talousarviossa, kirjaston sisäilmaongelman ratkaisusuunnitel-
ma

Dnro D/225/10.03.02/2015

Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 151 § Aluehallintovirasto on tehnyt työsuojelutarkastuksen 27.5.2015 kirjaston
tiloissa. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota kirjaston sisäilmaan.  Osalla
työntekijöistä on ilmennyt erilaisia työperäisiä hengitystieoireita.   Avi on
kehottanut laatimaan kirjallisen selvityksen, mihin toimenpiteisiin ja millä ai-
kataululla työnantaja ryhtyy sisäilmasta johtuvien vaarojen ja haittojen pois-
tamiseksi.  Selvitys tulee esittää 15.9.2015 mennessä Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirastoon.

Tekninen toimi on 23.6.2015 tehnyt kirjastossa katselmuksen.  Katselmuk-
seen osallistuivat maanrakennusmestari Jukka Palomäki, talonrakennus-
mestari Marko Mylläri ja rakennustarkastaja Vesa Osmo.  Katselmuksen
perustella tekninen toimi on laatinut korjaustöiden kustannusarvion.  Kus-
tannusarvio on 49 600 € (alv 0%).

Hankkeeseen voitaisiin käyttää tilahallinnon talousarvion kohdassa Äystön
koulu/jätevedet (30 000 €) ja Perälän koulu/jätevedet (30 000 €) vuodelle
2015 varatut varat. Koulujen jätevesikaivojen kunnostamiset esitetään to-
teutettavaksi v. 2016.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk-
syy siirrettäväksi vuoden 2015 talousarvion määrärahoista kohdasta 9064
Äystön koulu / Jätevedet (30  000  €)  ja 9065 Perälän koulu / Jätevedet
(30 000 €) yhteensä 60 000 euron määrärahan kohtaan 9068 Kirjasto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 07.09.2015 152 §

Norin koulun myynti

Dnro D/109/12.00.01.01/2014

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 17.11.2014 § 247, 16.2.2015 § 45 ja 30.3.2015

Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 247 §
17.11.2014 Kunnanvaltuusto on 16.6.2014 § 31 päättänyt lakkauttaa Norin koulun

1.8.2014 alkaen voimassa olevan kouluverkkopäätöksen mukaisesti.

Koska kunnalla ei ole käyttöä ko. koulurakennukselle 1.8.2014 jälkeen sen
poistuessa sivistystoimen käytöstä, tulee Norin koulu laittaa myyntiin.

Esityslistan ohessa tiedot koulurakennuksesta.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) laittaa myyntiin Santala 846-404-6-1 ja Jussila 846-404-69-0 määrä-
aloilla sijaitsevan Norin koulurakennuksen;

2) että, koulurakennus ja määräalat myydään tarjousten perusteella ja os-
tajan valinnassa huomioidaan mm. seuraavat asiat: ostajan esittämä
suunnitelma ostettavan koulun käyttötarkoituksesta, koulun käyttötar-
koituksen vaikutus lähialueen ja kunnan elinvoimaan, ostajan kyky ja
resurssit toteuttaa esitetyn käyttötarkoituksen mukaiset suunnitelmat,
ostotarjouksen tarjoushinta;

3) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää koulun myyntitoimenpi-
teet ja myynnin päätöksenteon valmistelun. Myynti-ilmoitus julkaistaan
kunnan kotisivuilla, Ilkassa, Suupohjan Seudussa sekä etuovi.com pal-
velussa. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 27.2.2015 klo 14.00 men-
nessä.

Sakari Tamsi esitti puheenvuorossaan, että ilmoitus lisättäisiin myös Pohja-
laiseen.

Jarmo Kiviluoma esitti puheenvuorossaan, että tarjousten jättöaikaa lyhen-
nettäisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin edellä mainituilla muutoksilla. Tarjoukset tu-
lee jättää 30.1.2015 klo 14.00 mennessä.
 _____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 07.09.2015 152 §

Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 45 §
16.2.2015 Määräaikaan mennessä tuli vain yksi tarjous. Tarjouksensa jätti yrittäjä

Kimmo Kosola Keski-Suomesta. Tarjous on 1 000 euroa. Tarjous on esitys-
listan oheistietona.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä jätetyn tarjouksen. Norin koulukiin-
teistö laitetaan uudelleen myyntiin kuluvan kevään aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Khall 87 §
30.3.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää laittaa uudelleen myyntiin Santala 846-

404-6-1 ja Jussila 846-404-69-0 määräaloilla sijaitsevan Norin kouluraken-
nuksen samoin ehdoin kuin aikaisemmin. Myynti-ilmoitus julkaistaan kun-
nan kotisivuilla, Ilkassa, Pohjalaisessa, Suupohjan Seudussa sekä etu-
ovi.com palvelussa. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 21.8.2015 klo 14.00
mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 152 §
7.9.2015 Norin koulusta on ollut myynti-ilmoitus kunnan kotisivuilla, Ilkassa, Pohjalai-

sessa, Suupohjan Seudussa sekä etuovi.com palvelussa.

Määräaikaan mennessä tuli kaksi tarjousta:

- Pia ja Mikko Rintala  20 000,00 euroa
- Sauli Kaari    5 000,00 ”

Määräala kiinteistöstä Santala 6:1, pinta-ala 1080 m2 , sekä määräala kiin-
teistöstä Jussila 69:0, pinta-ala 4100 m2,  koulurakennuksen kerrosala
655,0 m2, ulkorakennuksen kerrosala 223  m2. Kirjanpitoarvo on yhteensä
56 803,83 euroa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää neuvottelut korkeimman tar-
jouksen tehneen kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 07.09.2015 153 §

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö ympäristövai-
kutusten arviointiselostuksesta / Megatuuli Oy, Viiatin tuulivoimahanke

Dnro D/75/11.01.00.05/2015
Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 30.3.2015 § 80

Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 80 §
30.3.2015 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varaa kunnalle

tilaisuuden antaa lausunto Viiatin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, muutos 267/1999) mukaises-
ta arviointiohjelmasta 16.4.2015 mennessä.

Megatuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Viiatin alueelle Kurikkaan ja
Teuvalle. Viiatin alue valikoitui hankealueeksi, sillä hankealueella ei ole va-
kituista asutusta ja siellä on vain niukasti suojeltavia luontoarvoja. Lisäksi
tuuliolosuhteet ovat suotuisat kannattavalle tuulivoimatuotannolle ja verkko-
liityntämahdollisuudet ovat olemassa.

Hankealueelle rakennetaan enintään 99 tuulivoimalaa. Niiden kokonaisteho
on valittavasta voimalatyypistä riippuen 300-500 MW. Hanke muodostuu
tuulivoimalaitoksista perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä,
maahan kaivetuista keskijännitekaapeleista ja sähköasemista.

Hankealue koostuu kuudesta tuulivoimaosayleiskaava-alueesta, joista Rasa-
kankaan, Lehtivuorten ja Saunamaan molemmat (Teuvan ja Kurikan puolen)
kaavat on hyväksytty kuntien valtuustoissa. Kalistannevan ja Matkussaaren
tuulivoimaosayleiskaavat laaditaan samaan aikaan YVA:n kanssa.

Viiatin tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma on oheismateriaalina

Kaavoittajan/valmistelijan esitys:
Viiatin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on
seikkaperäisesti esitetty ohjelman sisältö ja selvitettävät eri vaihtoehdot.
Ohjelman kohdassa 1.9 sivulla 32 on esitetty Teuvan muut tuulivoima-
alueet Paskoonharjun alue ja Pettumäen yksittäinen jo rakennettu voimala.
Ne sijaitsevat noin 20 - 25 km:n päässä hankealueesta.

Teuvan kunnassa Paskoonharjun alueelle on hyväksytty osayleiskaava,
joka mahdollistaa 23 voimalan toteuttamisen alueelle.

Alueen YVA-prosessi on toteutettu vuonna 2011 ja siitä on saatu yhteysvi-
ranomaisen lausunto 8.7.2011 diaarinumero EPOELY/3/07.04/2011.  YVA-
selostuksen taulukossa 1 sivulla 33 on mainittu Paskoonharjun voimala-
määräksi 20.

YVA-ohjelman vaihtoehto kahdessa (VE 2) tarkastellaan enimmillään 99
voimalan sijoittamista Viiatin alueelle Kurikkan ja Teuvan alueille. Näin
merkittävän puiston YVA–ohjelmassa on tarpeellista tarkastella heti hank-
keen alkumetreillä myös koko laajan kokonaisuuden vaikutuksia teleliiken-
ne- sekä radio- ja televisiosignaalijärjestelmiin tuulivoima-alueen läheisillä
kylä- ja taajama-alueilla. YVA-ohjelman sivulla 91 on esitetty niitä vaikutuk-
sia, mitä tuulivoimaloilla voi yleensä olla radio- ja tv-signaaleihin, mutta oh-
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jelmaan on tarve täydentää tarkemmalla analyysillä siitä, millä alueilla
mahdollisia häiriöitä voi esiintyä ja kuinka laajasti. Ohjelmaa suositellaan
täydennettäväksi kartalla, jossa on esitetty mm. hankealueella ja sen lähei-
syydessä sijaitsevat tietoliikennemastot sekä häiriöalueet ja kuvailla, missä
esitetään mahdolliset tv- ja radiosignaalin häiriöalueet.

Muilta osin Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista Viiatin tuulivoima-
alueen YVA-ohjelmasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, p. 0500 286 115
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 153 §
7.9.2015 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varaa kunnalle

tilaisuuden antaa lausunto Viiatin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta 10.9.2015 mennessä. Arviointiselostus liitteineen on
luettavissa osoitteessa http://www.ymparisto.fi   Asiointi, luvat ja ympäris-
tövaikutusten arviointi

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kolmea
eri vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan alueelle rakennettavien voimaloi-
den lukumäärään ja niiden sijoittumisen suhteen. Lisäksi tarkastellaan ns.
0+ -vaihtoehtoa, jossa toteutetaan ne hankealueen osa-alueet, joiden tuuli-
voimaosayleiskaavat on kunnissa hyväksytty. Esityslistan ohessa YVA-
kuulutus, josta selviävät tarkasteltavat vaihtoehdot.

YVA-ohjelman jälkeiset muutokset
Kalistansaaren ja Matkussaaren alueilla on tehty tuulivoimaloiden paikkojen
optimointia, joskin lopulliset paikat tarkentuvat suunnittelun edetessä. Myös
kaava-alueissa on pieniä eroja verrattuna YVA-ohjelmavaiheeseen. Merkit-
tävin muutos on se, että Matkussaaren kaava-aluetta on supistettu Rasa-
kankaan länsipuolelta ja turbiinit siirretty toisaalle. Kalistannevan kaava-
aluetta on myös muutettu hieman. Sähköaseman paikka on muutettu pois
pohjavesialueelta. Lisäksi tarkasteluun on otettu vaihtoehto 3.

Valmistelijan esitys:
Kohdassa 17.5.4 Tiedonsiirto ja viestintäyhteydet todetaan, että hankkeella
on vaikutuksia teleliikenne- sekä radio- ja televisiosignaalijärjestelmiin tuuli-
voima-alueen läheisillä kylä- ja taajama-alueilla. Hankkeen edetessä tulee
varmistua siitä, että hanketoimijan toimesta/kustannuksella saatetaan mah-
dolliset tiedonsiirto- ja viestintäyhteyksien heikennykset kiinteistökohtaisesti
nykytasoa vastaaviksi.
Muilta osin Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta / Megatuuli Oy, Viiatin tuulivoimahanke.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä vuosina 2016 -
2018

Dnro D/213/00.01.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 154 § Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta perussopimuk-
sen 13 §:n mukaan esityksiä kuntayhtymän taloussuunnitelmaan toiminnan
kehittämiseksi vuosina 2016 - 2018. Vastaukset pyydetään 11.9.2015 men-
nessä.

Valtioneuvosto on 8. marraskuuta 2012 tehnyt periaatepäätöksen kehitys-
vammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta.
Periaatepäätös perustuu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittuun
valtakunnalliseen suunnitelmaan "Laitoksista yksilölliseen asumiseen: Valta-
kunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön". Tähtäin on
edelleen vuodessa 2020.

Valtakunnallisessa suunnitelmassa määritellään perusperiaatteet siirtymi-
sessä laitoshoidosta lähiyhteisölliseen asumiseen. Perusperiaatteiden poh-
jalta esitetään ehdotukset toimenpiteiksi, joilla turvataan vammaisten ihmis-
ten osallisuus ja oikeudet muutosprosessissa ja laitoshoitoa korvaavien pal-
velujen kehittyminen. Myös osaamisen varmistamista ja eri hallinnonalojen
yhteistyötä korostetaan.

Valtakunnallisen suunnitelman toteuttamiseksi Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä on saanut 5.6.2014 valmiiksi tohtori Katja Valkaman työstämä-
nä kolmannen version alueellisesta suunnitelmasta kehitysvammaisten
asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi. Suunnitelma päivite-
tään syksyn 2015 aikana.

Aikaisemman suunnitelman mukaan ympärivuorokautista apua tarjoavien
asuinpaikkojen tarve kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana 277 asunnolla
Eskoon jäsenkuntien alueella. Laitospaikat vähenisivät 44:ään vuoteen 2020
mennessä (Vuoden 2014 alussa laitospaikkoja oli 106, joista 24 tilapäispaik-
koja).  Pääsääntöisesti laitokseen jäävät ovat iäkkäitä, pitkään laitoksessa
asuneita tai sairaanhoidollista osaamista vaativia vaikeavammaisia henkilöi-
tä tai käyttäytymiseltään erittäin haastavia henkilöitä. Pitkäaikaista hoitoa
tarvitaan myös kaikkein vaativinta hoitoa tarvitseville lapsille.

Asumispalvelujen lisääntymisen myötä alueella tarvitaan myös aikaisemman
suunnitelman mukaan lisää sitä tukevaa työ- ja päivätoimintaa 131 henkilön
verran. Tuetun työn tarvitsijoiden arvioitiin lisääntyvän lähes puolella nykyi-
sestä.

Päivitetyn kuntakohtaisen arvion mukaan palvelujen tarve mm. ympärivuo-
rokautisessa asumispalvelussa kasvaa vuoteen 2020 Isojoella nykyisestä
10:stä 15:een, Karijoella yhdestä neljään, Kauhajoella 35:sta 47:een ja Teu-
valla 15:sta 23:een, yhteensä 28 paikalla.

Kja Ehdotus: Teuvan kunta esittää toiminnan kehittämiseksi vuosina 2016-
2018 seuraavaa:

D: 213/2015§ 154, KHALL 7.9.2015 18:40 Sivu 12

mailto:etunimi.sukunimi@teuva.fi


TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus 07.09.2015 154 §

Kuntayhtymän kehittämistavoitteet kehitysvammaisten lasten ja nuorten
varhaisten palveluiden kehittämisestä avohuollon keinoin ovat oikeansuun-
taiset.

Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen saaminen,
joita yksittäiset kunnat eivät kykene tuottamaan, tulee jatkossakin turvata
keskitetysti ja että niitä toteutetaan myös lähipalveluina ja sähköisenä etä-
palveluna asukkaiden lähiympäristöissä.

Laitosrakenteen muutosprosessi on oikeansuuntainen. Kuitenkin tulevai-
suudessakin tulee turvata vaikeimmin kehitysvammaisten ja monivammais-
ten tarvitsemat laitoshoitopalvelut. Laitoshoidossa Suupohjan liikelaitos-
kuntayhtymän alueelta olevien asiakkaiden hoitosuunnitelmat tarkistetaan
syksyn 2015 aikana.

Palvelurakenteen monipuolistamiseksi Eskoon tulee keskitetysti alueellaan
kehittää perhehoitoa.

Yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien kesken on tärkeää suunniteltaessa ke-
hitysvammaisten asumista ja mahdollisia kotiuttamisia Eskoosta.

Investointiohjelman sisältöön vaikuttaa Sote-ratkaisu ja aikataulu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Yhteistyö työsuojelupäällikön tehtävien hoitamiseksi

Dnro D/218/00.01.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 155 § Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä henkilö, joka huolehtii työpai-
kalla työsuojelun järjestämisestä. Tehtävä perustuu työsuojelulakiin. Tehtä-
vää voidaan hoitaa usealla työpaikalla samanaikaisesti, jolloin työnantajat
voivat sopia yhteisestä työsuojelupäälliköstä. Työsuojelupäälliköllä pitää ol-
la työpaikan vaativuuteen tarvittavat osaamiset ja hyvät tiedot työsuojelu-
säännöksistä.

Kuntien työsuojelupäälliköt ovat keskeisessä asemassa työnantajan edus-
tajina, kun kehitetään kunnallisten työpaikkojen työsuojelua ja työturvalli-
suutta sekä parannetaan samanaikaisesti työhyvinvointia, työelämän laatua
ja tuloksellisuutta.

Työturvallisuuskeskuksen ohjeistuksen mukaan työsuojelupäällikön tehtä-
vänä on

• avustaa työnantajaa työsuojeluasiantuntemuksen hankinnassa
• avustaa työnantajaa yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa
• avustaa työnantajaa yhteistoiminnassa työterveyshuollon ja muiden

työsuojelun asiantuntijatahojen kanssa
• toimia työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjes-

tämiseksi ja ylläpitämiseksi
• kehittää työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla
• osallistua työsuojelutoimikunnan kokouksiin
• osallistua työsuojelutarkastuksiin.

LLKY ja sen jäsenkunnat ovat neuvotelleet yhteistyössä toteutettavasta
työsuojelupäällikön tehtävässä. Neuvottelujen tuloksena LLKY:n johtokunta
on päättänyt määräaikaisen työsuojelupäällikön viran perustamisesta
1.9.2015 lukien. Määräaikaisuus päättyy 31.12.2016. Jäsenkuntien työmää-
rän ja kustannusten arvioidaan jakautuvan seuraavasti:

Työmäärä/tuntia viikossa Kustannukset vuodessa
LLKY 18 33 000 €
Kauhajoki 11 19 800 €
Teuva 4 7 850 €
Isojoki 2 3 100 €
Karijoki 1 2 000 €

Työsuojelupäällikön tehtävää on Teuvan kunnassa hoitanut kunnanjohtaja
oman toimensa ohessa 1.6.2014 lähtien. Tätä ennen tehtävää hoiti eläk-
keelle jäänyt henkilöstösihteeri. Yhteistyönä toteutettavassa toimintamallis-
sa työsuojelupäällikön tehtävä on kokopäiväinen, jolloin tehtävässä toimi-
van henkilön tehtäväkokonaisuuteen liittyvä asiantuntemus on vahva, mikä
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parantaa mahdollisuuksia kehittää työsuojelutoimintaa. Työsuojelutoimikun-
ta ja –valtuutetut valitaan jatkossakin kussakin kunnassa erikseen.

Esityslistan ohessa on sopimusluonnos, jossa on määritelty työtehtävät ja
kustannusten jako henkilöstökustannusten osalta. Jokainen sopija maksaa
erikseen osuutensa matkakustannuksista ja ao. sopijaan liittyvistä kokous-
ym. kustannuksista toteutuneen mukaisesti.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy työsuojelupäällikön palvelujen hankin-
nan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä määräaikaisesti
1.10.2015 – 31.12.2016.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Jouluvalojen uudistaminen

Dnro D/228/10.03.01.06/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Tulevaisuuslautakunta 17.3.2015 § 7, 9.6.2015 § 8, 11.8.2015 § 10 ja 1.9.2015 § 13

Lisätiedot: toimistosihteeri Marjo Nevala, p. 046 855 5014
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tulev.ltk. 13 §
1.9.2015 Tulevaisuuslautakunnan ideakilpailussa 2015 yleisen sarjan voitti seuraava

idea:
”Suunnittelukilpailu uusista jouluvaloista jotka voidaan toteut-
taa ledi-nauhoilla. Vanhat alkaa oikeasti olla vanhoja ja vanhan ai-
kaisia. Jo imagonkin kannalta voisi siirtyä lediaikaan.”

Tulevaisuuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.6.2015 ja päätti
esittää toivomuksen, että Teuvan kunta ja Teuvan Yrittäjät ry käynnistä-
vät kilpailun heti elokuussa koulujen alettua.

Tulevaisuuslautakunta pohti kokouksessaan 11.8.2015 keinoja ideoiden
eteenpäin viemiseksi yhdessä mm. teknisen toimen päällikkö Jukka Palo-
mäen kanssa. Tällöin lautakunta totesi, että Jouluvalojen suunnittelukilpailu
–idea toteutetaan tämän syksyn aikana siten, että etsitään muutamia joulu-
valomalleja ja järjestetään niistä äänestys kuntalaisten kesken.

Nykyiset jouluvalot on toteutettu 1980-luvulla talkootyönä.  Ensimmäiset va-
loaihiot ideoi ja valmisti palomieskerho, jonka jälkeen yrittäjäjärjestö ja elin-
keinolautakunta suunnittelivat ja valmistivat niitä lisää. Valoja on kaikkiaan
23 kpl ja ne ovat kooltaan 180 x 200 cm. Valonlähteinä niissä ovat hehku-
lamput.

Tulevaisuuslautakunnalle oli toimitettu koristevalojen toimittajien kuvastoja
ja valojen hintatietoja. Lisäksi mahdollisuutta jouluvalojen valmistamiseen
oli tiedusteltu Teakista ja Palvelukeskus Trillasta.

Keskustelun kuluessa kävi ilmi, että nykyisten jouluvalojen metallikehikot ja
kiinnikkeet ovat ajan myötä ruostuneet ja sen tähden ne ovat jo vaaralliset
käyttää.

Päätös:  Keskustelun jälkeen tulevaisuuslautakunta päätti yksimielisesti
ehdottaa kunnanhallitukselle, että

1)   jouluvaloista järjestetään kuntalaisten kesken äänestys siten, että ää-
nestää voi kunnan nettisivuilla, yhteispalvelupisteessä, kirjastossa, uima-
hallilla, torikioskilla ym.  Asiasta tiedotetaan Tejukassa, nettisivuilla, Teu-
vaOn-facebook-sivuilla ym.  Kukin voi antaa vain yhden äänen. Äänestys-
aika 16.-25.9.2015. Äänestäjien kesken arvotaan joulukori ym. palkintoja;

Liite 2)   äänestys suoritetaan liitteessä esitellyistä valomalleista. Kokonaiskus-
tannukset mallista riippuen 5000 – 9000 euroa;

3)  kaksi eniten ääniä saanutta jouluvalomallia hankitaan, toiset laitetaan
Porvarintielle ja toiset Mikkiläntielle;
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4)  Palvelukeskus Trillasta tilataan vaakuna-aiheinen jouluvalo sijoitetta-
vaksi kunnantalon läheisyyteen, kuten on ollut aiemminkin.

Kokouksessa oli asiantuntijana paikalla teknisestä toimistosta Asko Aalto.
_____________

Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 156 §
7.9.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tulevaisuuslautakunnan ehdotuksen.
Liite nro 2

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Liite nro 2, § 156
Khall  7.9.2015

Jouluvalomallit, joista ehdotetaan järjestettäväksi äänestys kuntalaisten kesken
(kaikista lämmin valosävy)

Hinta: 282 e (+alv)

  Hinta 385 e (+alv) Hinta: 360 e (+alv)   Hinta: 189 e (+alv) Hinta: 213 e (+alv)

Hinta: 395 e (+alv)

Huom!   Kuvissa osa valoista on sinertäviä (kylmän valkea sävy), mutta valot on tarkoitus hankkia lämpimän sävyisinä.

Sivu 17§ 156, KHALL 7.9.2015 18:40 / Pykälän liite: Jouluvalomallit_aanestykseen
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Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn
otettavat asiat, kunnanhallitus 7.9.2015

Dnro D/227/00.02.01/2015

Lisätiedot: toimistosihteeri Raija Luopa, p. 050 386 4698
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 157 § Kunnan hallintosäännön 62 §:n määräyksiin viitaten esitellään kunnanhalli-
tukselle seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

- sivistyslautakunta 19.8.2015
- tulevaisuuslautakunta 11.8.2015

 sekä viranhaltijapäätökset:

Maanrakennusmestarin / teknisen toimen päällikön päätös:

9/2015 Ruokapalveluiden ja tilahallinnon organisointi
10/2015 Paulakankaantien nopeusrajoitus

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi edellä mainitut pöytäkirjat ja
viranhaltijapäätökset sekä toteaa, ettei kunnanhallituksen käsiteltäväksi
otettavia päätöksiä ole lukuun ottamatta niitä asioita, joissa lautakunta tai
viranhaltija on tehnyt esityksen kunnanhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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Oikaisuvaatimusohjeet

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen
perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-

lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 150 – 151, 153 – 154 ja 157

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 152 ja 155 - 156

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Teuvan kunnanhallitus
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 20 A 4, 64700 TEUVA
faksi (06) 267 1070
sähköposti: kunta@teuva.fi

Pykälät: 152 ja 155 - 156

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

§ 9998, KHALL 7.9.2015 18:40 Sivu 20

mailto:kunta@teuva.fi

	KHALL, 7.9.2015 18:40, Pöytäkirja
	§ -1 Läsnäolijat
	§ 150 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2015 - 2019, Teuvan kunnan alueella olevien teiden kehittämistarpeet
	Pykälän liite: Teuvan kunnan alueella olevien teiden parantaminen, luettelo kiireellisyysjärjestyksestä

	§ 151 Määrärahan siirto vuoden 2015 talousarviossa, kirjaston sisäilmaongelman ratkaisusuunnitelma
	§ 152 Norin koulun myynti
	§ 153 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / Megatuuli Oy, Viiatin tuuli
	§ 154 Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä vuosina 2016 - 2018
	§ 155 Yhteistyö työsuojelupäällikön tehtävien hoitamiseksi
	§ 156 Jouluvalojen uudistaminen
	Pykälän liite: Jouluvalomallit_aanestykseen

	§ 157 Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kunnanhallitus 7.9.2015
	§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet


