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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Sivu 1

10.12.2020
kello 19.00 – 21.06
Teams-kokous / Valtuuustosali (V)
Torst ai

Jäsenet:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jäsenet:

Ahola Ari
Haikara Hanna
Hannula Ahti
Honkala Kari Tapani
Huovari Piritta
Jokitalo Jukka
Jussila Mauno 2.varapuheenjohtaja
Kangas Terhi
Kariniemi Anne
Kinnunen Juha (kv 31.1.2019 § 4)
Korhonen Eero 3.varapuheenjohtaja
Korkeakangas Tapani
Koski Jenny
Känsälä Pasi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Varajäsenet:

x

Sandholm Jarmo

Linna Jukka (V) 1.varapuheenjohtaja
Luomala Elisa
Myllyoja Jarkko
Päivärinta Markus
Pärkkä Annu
Rauhala Rami
Rieskaniemi Kimmo
Ruuttula Merja
Salonsaari Tapio (kv 3.9.2020 § 37)
Sipilä Ari
Toivola Antti puheenjohtaja
Tölli Lea Kaarina
Viljamaa Simo

Muut saapuvilla olleet:

Antti Toivolan tilalla

X
X
X
X
X
X
X

Ranto Mauno (V)
Rossi Päivi
Pöllä Päivi (V)
Korkeakangas Marja
Pelkonen Teemu
Santavuori Outi
Peltokorpi Reijo (V)
Puputti Sami

kunnanjohtaja
hallintopäällikkö
arkistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
kunnankamreeri
vs. koulutoimenjohtaja
vapaa-aikasihteeri
ympäristösiht. klo 19.00-20.37 § 62-67
vs. tekninen johtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaikki asiat käsiteltiin sähköisessä/varsinaisessa kokouksessa.

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 62

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenny Koski ja Pasi Känsälä.

70

Sivut: 1

19

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus:
Jukka Linna
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus:
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 16.12.2020
Jenny Koski

Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Päivi Pöllä
pöytäkirjanpitäjä

Pasi Känsälä

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 17.12.2020.
Mari Yrttikoski
toimistosihteeri

Kunnanvaltuuston päätösten
laillisuustarkkailu:

Kunnanhallitus ___/___ 2021
Pöytäkirjasta on ___/___.2021 lähetetty jäljennös kirjastoon ja kirjastoautoon.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kunnanvaltuusto 10.12.2020 § 62
Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetetty Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaisesti, asetettu
kunnan ilmoitustaululle 3.12.2020 ja julkaistu paikallislehti Sieviläisessä 9.12.2020.
Kuntalain (365/1995) 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) valtuutetuista (=18 hlöä) on saapuvilla.
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 26 valtuutettua
ja 1 varavaltuutettu.
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SIEVIN KUNNANVALTUUSTON
NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO
TOIMIKAUDEKSI 6/2017 – 5/2021
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VARAJÄSENET:
KESK.
KESK.
KESK.
KESK.
KESK.
KESK.
KOK.
KOK.

Eskola Ilse
Sandholm Jarmo
Petäjistö Valto
Vilén Salomo
Rahkonen Pirjo
Halmetoja Niina
Kukkonen Esa
Jussila Pasi
YHTEENSÄ

NRO 1

ÄÄNESTYS:

JÄSENET:

Ahola Ari
Haikara Hanna
Hannula Ahti
Honkala Kari Tapani
Huovari Piritta
Jokitalo Jukka
Jussila Mauno
Kangas Terhi
Kariniemi Anne
Kinnunen Juha (kv 31.1.2019 § 4)
Korhonen Eero
Korkeakangas Tapani
Koski Jenny
Känsälä Pasi
Linna Jukka
Luomala Elisa
Myllyoja Jarkko
Päivärinta Markus
Pärkkä Annu
Rauhala Rami
Rieskaniemi Kimmo
Ruuttula Merja
Salonsaari Tapio (kv 3.9.2020 § 37)
Sipilä Ari
Toivola Antti
Tölli Lea Kaarina
Viljamaa Simo
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KENEN TILALLA
X

27
26 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen kokouksessa.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET:

H:\KOKOUKSET\Kunnanvaltuusto\Valtuuston LÄSNÄOLOLISTA (liite 1)\kv 10122020 liite nro 1 (2017-2021).doc

Antti Toivolan
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kunnanvaltuusto 10.12.2020 § 63
Hallintosäännön 11 luvun 125 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja tarkastetaan siten,
että kussakin kokouksessa tähän tehtävään valitaan kaksi valtuutettua.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Jenny Koski ja Pasi Känsälä.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenny Koski ja Pasi Känsälä.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2023
Kunnanhallitus 17.8.2020 § 98
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan
ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä
tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä
mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Taloudellisten riskien ja sitoumusten määrä tulee olla kunnan kokoon ja taloudelliseen kantokykyyn
nähden hallittava. Hallintokuntien tulee seurata toimintansa tuloksellisuutta ja kehittää sen arviointivälineitä. Toimintamme on tuloksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja työssä jaksaminen on hyvällä tasolla.
Verotulot, valtionosuudet ja rahoituskulut sekä poistot luovat raamin nettokäyttömenoille. Talousarvion 2021 valtionosuus olisi ennakkoarvioiden mukaan peräti 0,87 milj. euroa vähemmän kuin
2020 vuonna, jolloin valtionosuutta korotettiin koronan vuoksi, nyt osa korotuksesta ollaan perimässä takaisin. Verotulojen määrässä ei olisi nousua nykyisillä veroprosenteilla vuonna 2020 arvioituun toteutuvaan tasoon. Rahoituskuluihin ei arvioida merkittävää nousua, poistojen määrän arvioidaan nousevan hieman vuoden 2020 tasosta. Palkkoihin odotetaan nousua 1,4% syksyn 2020
tasosta ja hintoihin 2,3% nousua.
Kaikki nämä edellä mainitut seikat aiheuttavat kovaa korotuspainetta veroprosentteihin, säästöpainetta käyttötalouteen sekä painetta investointien tarveharkintaan. Hallintokuntien ja palvelujen tuottajien on etsittävä ne mahdollisimman edulliset tavat tuottaa palveluja. Kehyslaskelmaesitys on pyritty laatimaan realistisesti ja tasapuolisesti, jolloin siihen sisältyy kaikkien hallintokuntien todellisia
säästöjä sekä verojen korotuksia. Näillä keinoin vuosikate saadaan plussan puolelle, mutta esitys
talousarviokehyksestä jää reilusti alijäämäiseksi.
Lautakunnissa tulee muistaa selvittää esitettyjen investointien käyttökustannusvaikutukset ja talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä kehyksen mukainen talousarvio voidaan laatia vuodelle 2021. Investointitahti on ollut viime vuosina Sievissä niin kova, että kaikki aikaisemmin suunnitelmavuosille 2021-2022 merkityt investoinnit ja niiden toteutusajankohta laitetaan uudestaan tarpeellisuusharkintaan.
Oheismateriaalina: Taloussuunnitelman 2020-2022 investointiohjelma
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Liitteenä:
- Talousarvion 2021 raamiesitys (pöytäkirjan liite 1)
- Talousarvion ja -suunnitelman 2021-2023 laadintaohjeet sekä investointiesityslomakkeet 2021
(pöytäkirjan liite 2)
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa talousarvion laadintaohjeet ja
kehystavoitteet seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

31.8. (ma) mennessä hallintokuntien on annettava sisäisiä palveluja koskevat perustiedot ja pyynnöt; kiinteistöjen korjaukset, atk-tarpeet, oppilasennusteet ruokahuoltoon ym. pohjatiedot.
17.8. (ma) kunnanhallitus päättää tekniset talousarvion laadintaohjeet ja tavoitekehykset
15.9. (ti) sisäiset erät ovat valmiit ja jätetään kunnankamreerille
30.9. (ke) lautakunnat jättävät taloussuunnitelmaehdotuksensa luvut kunnankamreerille.
19.10. (ma) Kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely, jossa talousarviotekstit mukana, jatkokokoukset tarpeen mukaan.
9.11. (ma) kunnanhallitus jossa kunnanjohtajan esitys talousarvioksi, sekä esitys veroprosenteista.
12.11. (to) valtuusto päättää veroprosentit
30.11. (ma) kunnanhallitus esittää talousarvion valtuustolle
10.12. (to) valtuusto hyväksyy talousarvion

Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 3.11.2020 § 140
Esitellään kunnanhallitukselle talousarvion 2021 laadintatilanne kunnanhallituksen antamaan laadintaohjeen mukaan.
Oheismateriaalina ovat:
-käyttötalouden talousarvioesitykset tavoitekehykseen verrattuna lautakunnittain
-käyttötalouden talousarvioesitykset tehtävittäin ja lautakunnittain
-lautakuntien talousarvioiden käsittelypäätökset
-investointiesitykset sekä yhteenveto niistä
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarviotilanteen tiedoksi ja ohjeistaa jatkokäsittelyn tarpeen
Päätös: Hyväksyttiin
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 157
Talousarviossa 2021 ja -suunnitelmassa 2021–2022 on tehtäväalueittain esitetty kuntastrategiaan
ja toimintasuunnitelmiin perustuvat toiminnalliset tavoitteet sekä esitetty tehtäväalueiden määrärahat ja tuloarviot. Taloussuunnitelma perustuu kunnanvaltuuston 12.11.2020 vahvistamiin veroprosentteihin.
Talousarvion 2021 laadinta on pohjautunut kunnanhallituksen 17.8. antamaan ohjeistukseen ja
raamiin.
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Talousarvioesityksen mukaan toimintakate on ensi vuonna – 35 356 169 € (-34 516 109 € v. 2020),
vuosikate 715 707 € (900 321 v. 2020).
Poistojen ja varausten jälkeen talousarvioesitys on alijäämäinen -399 883 € (-189 869 € v. 2020).
Käyttötalouden nettomenot ovat talousarvioesityksessä nousseet 2,4% verrattuna 2020 talousarvioon ja 6,2 % verrattuna 2019 ja tilinpäätökseen. Käyttömenojen iso nousu edelliseen tilinpäätökseen selittyy pääosin Kallion menojen kasvulla, joka on 7,5 % ja 1,4 milj. euroa.
Vuoden 2021 verotuloihin on merkitty 16 037 000 €, joka on 0,1 % prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden varsinaisessa talousarviossa (16 023 000 €). Valtionosuuksia on arvioitu saatavan
2021 vuonna 20 059 126 €, missä on nousua vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna 11,9 %
(17 922 137 €). Vuonna 2020 valtionosuuksien lopullista määrää nostavat useat valtion lisätalousarvioissa myönnetyt koronatuet. Vuoden 2021 valtionosuus on jo 0,839 milj. € pienempi kuin vuonna 2020.
Talousarvioesitys vuodelle 2021 sisältää 1 067 000 euron investointimenot. Teiden rakentamiseen
ja peruskorjaamiseen esitetään 557 000 € sekä maanhankintaan 200 000€, lisäksi sitten on vielä
muita pienempiä hankkeita. Kirjastoauton hankintaan vuosille 2021-2022 esitetään yhteensä
225 000 euron nettomenoa. Kunnanhallitus tekee kirjastoauton hankinnasta vielä erillisen päätöksen.
Suunnitelmavuosille 2022 - 2023 esitetään 1 873 280 euron nettoinvestointimenoja, joista isoimpia
ovat Kuuselan tilamuutokset 600 000€, ja jalkapallokentän peruskorjaus 326 780 €, teiden rakentaminen ja peruskorjaus 565 000 €.
Vuoden 2021 lopussa lainojen kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 20 223 000€ eli 4187 €
asukasta kohti. Leasing-rahoitus sopimuksilla tai muilla pitkillä vuokraussopimuksella tehdyt hankinnat näkyvät tehtyjen sopimusten suuruisena vastuiden kasvamisena.
Ensi vuoden talousarviossa on pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin varattu 615 520 €. Lyhytaikaisia
lainoja käytetään pitkäaikaisen rinnalla kuntatodistusohjelman mukaisesti turvaamassa maksuvalmiutta ja alentamassa korkomenoja.
Nyt esitettävä vuoden 2021 alijäämäinen talousarvio toteutuessaan vähentää taseen 2,45 milj. euron ylijäämää 0,4 milj. eurolla. Korona-ajan jäätyä taakse tulee vuosikate nostaa reippaasti poistoja
suuremmaksi taseen puskurin vahvistamiseksi.
Vuodesta 2020 on viimeisten ennusteiden mukaan tulossa jo reilusti ylijäämäinen, näin valtionosuuksien lisäysten myötä. Peruspalvelujen valtionosuutta on korotettu vuonna 2020 koronan
vuoksi peräti 1,24 milj. euroa, ja yhteisöveron jako-osuutta on nostettu 10 prosenttiyksiköllä. Kallion
alueella koronan sotemenoja nostava vaikutus on onneksi ollut vielä odotettua vähäisempi.
Vuonna 2021 valtionosuuden sisältämä koronatuki pienenee huomattavasti, jolloin valtionosuuden
määrä on 0,84 milj. vähemmän vuonna 2021 kuin 2020. Yhteisöveron jako-osuuden korotus jää
vuoden 2021 loppuun, yhteisöverossa kompensoidaan myös varhaiskasvatus maksujen alennusta
2 prosenttiyksiköllä vuoden 2021 alusta.
Lähivuosina ja jo suunnitelmakaudella on tärkeää hillitä käyttömenojen kasvua, sopeuttaen palvelutaso muuttuneeseen palvelutarpeeseen. Kouluikäisten määrän kääntyessä laskuun tulee koulu-
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toimen menojen seurata laskua samassa suhteessa, valtionosuusrahoituksen vähetessä. Taloussuunnitelmassa on arvioitu kustannusvaikutus Leppälän koulutoiminnan siirtymisestä Lauri Haikolan tiloihin vuonna 2023. Vuosien 2020-2021 valtionosuuksien tasosta ja yhteisöveron tuotosta tullaan todennäköisesti reippaasti alaspäin koronan laannuttua.
Oheismateriaalina on talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023, investointiesitykset sekä
lautakuntien käsittelypykälät.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. hyväksyy lyhytaikaisena rahoituksena kuntatodistuslainojen käytön pankkikohtaisten sopimusten
mukaisesti
2. vahvistaa vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023,
3. valtuuttaa kunnankamreerin tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kari Honkala liittyi Teams-kokoukseen tämän pykälän aikana klo 14.22.
Asiantuntijoina kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta, vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkosta, vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta ja vs. tekninen johtaja Sami Puputtia.
Kunnanvaltuusto 10.12.2020 § 64
Oheismateriaalina on talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023, investointiesitykset sekä
lautakuntien käsittelypykälät.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijoina kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta, vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkosta, vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta, ympäristösihteeri Reijo Peltokorpea ja vs. tekninen johtaja Sami Puputtia.
Lisätietoja:

kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET TALOUSARVIOON VUODELLE 2020
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 158
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Mikäli talousarviossa toimielimelle osoitetut määrärahat osoittautuvat riittämättömäksi, on talousarviota muutettava huomioiden rahoitustarpeen kattamissäännöt.
Käyttötalousosaan esitetään muutokset:
Kunnanhallitus
Kelan korvaus työterveyshuollosta

Vapaa-aikatoimi
Työmarkkinatukimaksujen nousu
Työllistämisen myyntituotot
Työllistämistuki
TT-hankeen valtionavustus, hankkeen alkaminen viivästyi
Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta, koronatilanne
TT-hankeen palkat, hankkeen alkaminen viivästyi
Työllistettyjen palkat, koronatilanne
TT-hankkeen palvelujen ostot
Liikuntapaikkamaksujen vähennys koronan vuoksi
Liikuntapalveluissa säästyvä määräraha
Liikuntapalveluissa säästyvä määräraha
Liikuntapalveluissa säästyvä määräraha
Louekallion ison hissin vetolaitteiden uusiminen,
sähköjen kunnostaminen rinnealueella, hiihtoladun
valaistuksen korjaaminen
Nuorisopalv. koronan vuoksi järjestämättä jääneet tapahtumat
Nuorisopalv. koronan vuoksi järjestämättä jääneet tapahtumat
Kulttuuripalv. koronan vuoksi järjestämättä jääneet tapahtumat
Kulttuuripalv. koronan vuoksi järjestämättä jääneet tapahtumat
vapaa-aikatoimi yhteensä

menojen menojen
tulojen
lisäys
vähennys vähennys
10 000 €

menojen menojen
tulojen
lisäys
vähennys vähennys
86 400 €
8 000 €
25 600 €
43 000 €
6 000 €
16 000 €
28 000 €
6 000 €
20 000 €
6 000 €
11 000 €
3 000 €
24 700 €

4 500 €
111 100 €

4 000 €
78 500 €

4 600 €
4 000 €
111 200 €

Tekninen toimi
Paloaseman myyntitappio
Kakaravaaran päiväkodin myyntitappio
Jalkinealueen purku
Jalkinealueen purkujäte
Tekninen toimi yhteensä

menojen menojen
tulojen
lisäys
vähennys vähennys
44 200 €
21 200 €
8 900 €
23 300 €
97 600 €
0€
0€

Kaikki yhteensä

208 700 €

78 500 €

121 200 €
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Käyttötalousosan muutosesitys on 251 400€ nettokäyttömenoja lisäävä.
Kaikki muutokset esitetään katettavaksi peruspalvelujen valtionosuuden muutoksella.
Oheismateriaalina esityksen erittely kustannuspaikka/ tili kohtaisesti.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy määrärahojen muutokset esittelyn mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijoina kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta, vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkosta, vapaa-aikasihteeri Outi Santavuorta ja vs. tekninen johtaja Sami Puputtia.
Kunnanvaltuusto 10.12.2020 § 65
Oheismateriaalina esityksen erittely kustannuspaikka/ tili kohtaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta.
Lisätietoja:

kunnankamreeri Marja Korkeakangas, puh. 044 4883 202
etunimi.sukunimi@sievi.fi

§ 66, KV 10.12.2020 19:00
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA ANTTI TOIVOLALLE JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA HÄNEN TILALLEEN
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 159
Antti Toivola anoo eroa Sievin kunnan luottamistehtävistä henkilökohtaisista syistä kirjeellään
9.11.2020. Antti Toivola on seuraavissa luottamustehtävissä:
- Suomen Keskusta r.p.:n valtuutettu ja valtuuston puheenjohtaja
- Jorma Kultalan rahaston toimikunnan puheenjohtaja
- kunniamerkkitoimikunnan varapuheenjohtaja
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kuntalain 17 §:n mukaan, jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puoleen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisten toimielimien jäsenistä sekä naisia että miehiä tulee olla vähintään 40 %. Vaatimusta ei huomioida valtuuston kokoonpanossa.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.
Oheismateriaalina kahden em. toimikunnan valintapäätökset 17.6.2019.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää
1. myöntää Antti Toivolalle eron Jorma Kultalan rahaston toimikunnan ja kunniamerkkitoimikunnan
luottamustehtävästä
2. valita Jorma Kultalan rahaston toimikuntaan uuden jäsenen ja nimetä puheenjohtajan
3. valita kunniamerkkitoimikuntaan uuden jäsenen ja nimetä varapuheenjohtajan
4. ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Antti Toivolalle eron valtuutetun luottamustoimesta
5. ehdottaa valtuustolle, että sen 1. varapuheenjohtaja kutsuu Suomen Keskusta r.p.:n ensimmäisen varavaltuutetun Ilse Eskolan Toivolan tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
6. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa, että Suomen Keskusta r.p.:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuutetuksi, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun
määräämiseksi ei tehdä.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää
1. myöntää Antti Toivolalle eron Jorma Kultalan rahaston toimikunnan ja kunniamerkkitoimikunnan
luottamustehtävästä sekä Ppky Kallion veteraaniasiain neuvottelukunnan luottamustehtävästä
2. valita Jorma Kultalan rahaston toimikuntaan uuden jäsenen ja nimetä puheenjohtajan
3. valita kunniamerkkitoimikuntaan uuden jäsenen ja nimetä varapuheenjohtajan
4. valita Ppky Kallion veteraaniasiain neuvottelukuntaan uuden jäsenen
5. ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Antti Toivolalle eron valtuutetun luottamustoimesta
6. ehdottaa valtuustolle, että sen 1. varapuheenjohtaja kutsuu Suomen Keskusta r.p.:n ensimmäisen varavaltuutetun Ilse Eskolan Toivolan tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
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7. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa, että Suomen Keskusta r.p.:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuutetuksi, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun
määräämiseksi ei tehdä.
Päätös: Hyväksyttiin ja valittiin Jukka Linna jäseneksi Jorma Kultalan rahaston toimikuntaan, kunniamerkkitoimikuntaan ja Ppky Kallion veteraaniasiain neuvottelukuntaan sekä nimettiin hänet
Jorma Kultalan rahaston toimikunnan puheenjohtajaksi ja kunniamerkkitoimikunnan varapuheenjohtajaksi.
Kunnanvaltuusto 10.12.2020 § 66
Päätös: Valtuusto
1. myönsi Antti Toivolalle eron valtuutetun luottamustoimesta
2. valtuuston 1. varapuheenjohtaja kutsui Suomen Keskusta r.p.:n ensimmäisen varavaltuutetun
Ilse Eskolan Toivolan tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
3. totesi, että Suomen Keskusta r.p.:n vaalilistalla ei ole enää henkilöä, jota pyytää varavaltuutetuksi, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä.
Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI KAUDELLE 12/2020 – 5/2021
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 160
Valtuuston puheenjohtaja Antti Toivola on 09.11.2020 ilmoittanut anovansa eroa Sievin kunnan
luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä.
Kuntalain (410/2015) 4 luvun 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt
lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa.
Hallintosäännön 99 §:n mukaan ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toimittaa
kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaalin kaudelle 12/2020–5/2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanvaltuusto 10.12.2020 § 67
Päätös: Hyväksyttiin Terhi Kankaan/keskustan valtuustoryhmän esitys kolmesta varapuheenjohtajasta. Kunnanvaltuuston puheenjohtajistoon tulivat esitysten perusteella valituiksi:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
3. varapuheenjohtaja
Lisätietoja:

Jukka Linna
Pasi Känsälä
Mauno Jussila
Eero Korhonen

kunnanjohtaja Mauno Ranto, 044 4883 200
etunimi.sukunimi@sievi.fi

(kesk.)
(kesk.)
(kok.)
(ps.).

§ 68, KV 10.12.2020 19:00
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KAAVOITUSKATSAUS
Tekltk 27.10.2020 § 37
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla
tavalla (MRL 7§).
Kaavoituskatsauksella ja siitä tiedottamisella vahvistetaan kuntalaisten mahdollisuutta osallistua ja
esittää mielipiteensä kunnassa vireillä oleviin kaavahankkeisiin.
Sievissä kaavoituskatsauksesta tiedottaminen hoidetaan asettamalla kaavoituskatsaus julkisesti
nähtäville. Kaavoituskatsauksesta kuulutetaan Sieviläinen-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja
kunnan internet sivuilla.
Kaavoituskatsauksen hyväksyy tekninen lautakunta. Hallintosääntö § 36.
Oheismateriaalina Sievin kunnan vuoden 2020 kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsaus esitellään kokouksessa.
Vs. teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen ja päättää antaa
katsauksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Lautakunta päättää asettaa kaavoituskatsauksen julkisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 161
Oheismateriaalina Sievin kunnan vuoden 2020 kaavoituskatsaus.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kaavoituskatsauksen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Sami Puputtia.
Kunnanvaltuusto 10.12.2020 § 68
Oheismateriaalina Sievin kunnan vuoden 2020 kaavoituskatsaus.
Päätös: Valtuusto merkitsi kaavoituskatsauksen tiedokseen.
Asiantuntijana kuultiin vs. tekninen johtaja Sami Puputtia.
Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Sami Puputti puh. 044 4883 263, etunimi.sukunimi@sievi.fi
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K A AV O I T U S K AT S A U S 2 0 2 0
SIEVI
KAAVOITUSKATSAUKSEN TARKOITUS
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille
tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat
ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 7§)
Sievissä kaavoituskatsauksesta tiedottaminen hoidetaan asettamalla kaavoituskatsaus julkisesti nähtäville. Kaavoituskatsauksesta kuulutetaan Sieviläinen -lehdessä.

YLEISKAAVAT
Yleiskaavoitettuja alueita on Kirkonkylällä (2002) ja Sievinkylällä (2005), Maasydämen ja Syyryn (2010), Jakostenkallioiden
(2014) ja Puutikankankaan (2015) alueilla.

ASEMAKAAVAT
Asemakaavoja on Kirkonkylällä ja Asemakylällä

ASEMAKYLÄN SELVITYS
JALKINETETHTAAN ALUEEN
ASEMAKAAVAMUUTOS
SIEVINKYLÄN
OSAYLEISKAAVA
JYRINGIN MAA-AINESALUEIDEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA
KIRKONKYLÄN
OSAYLEISKAAVA

BIOJALOSTAMOHANKE
PÄIVÄLÄN
ASEMAKAAVA

TUPPURANEVAN
PUUTIKANKANKAAN
TUULIVOIMAPUISTO
TUULIVOIMAYLEISKAAVA

KAJAANINTIEN –
HAIKOLANTIEN
ASEMAKAAVAMUUTOS

JAKOSTENKALLIOIDEN
TUULIVOIMAYLEISKAAVA.

JUSSINMÄENTIEN
ASEMAKAAVAMUUTOS

MAAKUNTAKAAVAN
TUULIVOIMA-ALUEVARAUS

MAASYDÄMEN
JA SYYRYN
YLEISKAAVA
KENKÄKANGAS

MAASYDÄMEN
MASTERPLAN

Sievissä voimassa olevat asemakaavat on merkitty kartalle ruskealla värillä. Voimassaolevat yleiskaavat on merkitty vihreällä
rajauksella. Vireillä olevat suunnitelmat ja selvitysalueet on merkitty punaisella rajauksella.
Karttapohja: © MML 2015
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KAAVOITUSHANKKEET 2020-2021
JUSSINMÄENTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS
Jussinmäentien asemakaavamuutos koskee Kajaanintien (Kantatien 28), Jussinmäentien ja Jussintien rajaamaa korttelia.
228. Korttelissa aiemmin olleet asuinrakennukset ovat muuttuneet jo toisenlaiseen käyttöön, palveluasumiseen ja nuorisotaloksi. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata korttelissa toimivien Osuuskunta maitokolmion, Sievin Kimppakoti
Oy:n sekä kunnan nuorisotalon toiminta ja kehitystarpeet alueella. Muutoksella tarkistetaan kaavamerkinnät vastaamaan
alueen nykyisiä käyttötarkoituksia ja nykyistä kiinteistöjaotusta.
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos olivat maankäyttö- ja rakennus-asetuksen 63 ja 30 § mukaisesti nähtävillä 24.6.–24.7.2020. Asemakaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville
syksyn 2020 aikana.

Asemakaavan muutoksen rajaus
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ASEMAKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JALKINETEHTAAN ALUE
Sievin jalkine on Sievin kunnan kannalta hyvin tärkeä työnantaja. Yrityksen kehitys on viime vuosina ollut suotuisaa ja yritys
tarvitseekin lähiaikoina lisää tehdas- ja varastotilaa. Nykyinen tehdasalue alkaa olla ahdas tarvittaville laajennuksille.
Sievin kunta haluaa turvata yrityksen kehittymisen nykyisellä paikalla ja ryhtyy laatimaan asemakaavan muutosta, jolla
laajennetaan tehtaan käyttöön osoitettua teollisuuden korttelialuetta. Kunta on hankkinut omistukseensa maata alueelta ja
asemakaavan pohjakartan tarkistus on parhaillaan työn alla. Asemakaavan muutos käynnistyi vuoden 2020 alussa ja asemakaavaluonnos oli nähtävillä 26.2.–12.3.2020. Asemakaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville syksyn 2020 aikana.
Sievin jalkine Oy on saanut 30.6.2020 poikkeamisluvan ja rakennusluvan tehdasrakennuksen laajennukselle kerrosalaltaan
4847 neliömetriä, käsittäen kaksi korkeaa varastoa raaka-aineille ja valmiille tuotteille, tuotanto- ja muita varastotiloja, sekä
toimisto ja sosiaalitiloja. Luvat ovat tulleet lainvoimaisiksi 3.8.2020. Rakennustyöt on aloitettu. Rakennuttajan tavoitteena on
saada tuotanto- sekä toimisto- ja sosiaalitilat mahdollisimman valmiiksi vuoden 2020 aikana. Varastotornien rakennustyöt
on tarkoitus aloittaa keväällä 2021.

Asemakaavan muutoksen rajaus
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HAIKOLANTIEN JA KAJAANINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS
Sievin keskusta-alueella on meneillään asemakaavan muutos, joka palvelee useampia yhtäaikaisia muutostarpeita. Kajaanintien liikennealueen rajausta tarkistetaan, jotta tien varteen voidaan rakentaa jalankulku- ja pyörätie Kantolantieltä Alatalon
liikekeskukseen. Samalla muutetaan Kotilanhaan alueen kaavamerkintä asuntoalueesta keskustatoimintojen korttelialueeksi.
Lisäksi muutetaan Kantolantien ja Haikolantien keskeisen osan asemakaavamerkinnät liikennealueesta kaduksi. Kaduksi
muuttaminen on tarpeen koska tieosat ovat siirtymässä valtiolta Sievin kunnalle. Sievin kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 3.9. 2020. Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Kajaanintien varteen Kantolantien ja Ylivieskantien
välille on aloitettu kesällä 2020. Työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.
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Asemakaavan muutosluonnos.
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PÄIVÄLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
Päivälän asemakaava on tullut voimaan vuoden 2019 aikana. Alueen kaavoittaminen on antanut Sievin kunnalle entistä
paremmat mahdollisuudet tarjota tontteja yrityksille.
Asemakaava-alueen eteläosaan Juolukkatielle on valmistunut Linnunlaulun päiväkoti ja Pelastajantien varteen on valmistunut katsastusasema. Alueen kunnallistekniikka on rakennettu Jaakontietä lukuun ottamatta.

Päivälän alue

Kaavoituskatsaus 2020 Sievin kunta / Arkkitehtiasema Oy 29.9.2020
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ASEMAKYLÄN KAAVASELVITYS
Pohjanmaan radan parantaminen Kokkolan ja Ylivieskan välillä on nostanut junien nopeuksia Sievin alueella. Radan parannushankkeen suunnitelmavaiheessa tehdyssä meluselvityksessä rautatien melu ylitti ympäristömelulle asetetut ohjearvot
suurella osalla Asemakylän asemakaava-aluetta. Kaivoshankkeet merkitsevät raskaan tavaraliikenteen lisääntymistä, minkä
johdosta myös tärinähaitat saattavat lisääntyä. Radan parannuksen nyt valmistuttua on tarkoitus tehdä melu- ja tärinämittauksia alueella. Mittausten perusteella tehdään johtopäätökset mahdollisista asemakaavan muutoksista. Asemakaavan
pohjakartan tarkistustyö on parhaillaan käynnissä. Selvitysten käynnistämisestä tiedotetaan erillisellä kuulutuksella.
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Melutasot yölllä (22:00–7:00) ennustetilanteessa v. 2025. Keltaisella alueella ennustettu melu ylittää täydennysrakentamisessa sovellettavan ohjearvon 50dB. Lähde: Melulaskentojen tarkistus rataosalla Kokkola-Ylivieska, Ratahallintokeskus,
Sito Oy, 2008.
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PUUTIKANKANKAAN TUULIVOIMAYLEISKAAVA
Puutikankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on lainvoimainen. Osayleiskaava käsittää enintään yhdeksän tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus voi olla enintään 210 metriä.
Tuulivoimatekniikan kehittymisen vuoksi hankesuunnitelma on päivitetty vastaamaan paremmin hankkeen toteutusajankohtana markkinoilla olevia tuulivoimaloita. Päivitetty hankesuunnitelma käsittää enintään kahdeksan tuulivoimalaa, joiden
kokonaiskorkeus olisi enintään 240 metriä ja yhteisteho 45 MW. Voimalat sijoittuvat osayleiskaavan mukaisille tuulivoimaloille
osoitetuille tv-alueille. TM Voima Puutikankangas OY:llä on lainvoimaiset poikkeamis- ja rakentamisluvat hankesuunnitelman
mukaisille kahdeksalle voimalalle.
Hankkeen urakkakilpailutus, tuulivoimahankinnat sekä rahoitusneuvottelut ovat meneillään. Tavoitteena on syksyn ja alkutalven 2020 aikana varmistaa hankkeen rahoitus sekä valita hankkeen voimalaitostoimittaja sekä infrapuolen urakoitsijat.
Suunnitellun aikataulun mukaan tuulipuisto kytkettäisiin sähköverkkoon loppuvuodesta 2022.

Puutikankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Luvan saaneet voimalat sijoittuvat paikoille 1–7 ja 9.
Kaavoituskatsaus 2020 Sievin kunta / Arkkitehtiasema Oy 29.9.2020
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JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA
Jakostenkallion tuulivoimayleiskaava on saanut lainvoiman 23.6.2016, KHO:n hylättyä osayleiskaavasta tehdyt valitukset.
Tuulivoimayleiskaava sisältää yhdeksän voimalaa ja sähköaseman. Vuonna 2014 myönnettiin rakennusluvat voimalatyypille
Vestas V126 HH_137 (napakorkeus 137 m, roottorin halkaisija 126 m ja kokonaiskorkeus 200 m sekä teho 3,3 MW). Luvat
saivat lainvoiman vuonna 2016.
Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy sai 6.6.2018 muutosluvat seitsemälle voimalalle, kahden voimalan rakennusluvat rauetettiin hankevastaavan pyynnöstä. Voimalat ja sähköasema on luvitettu jokainen erillisellä luvalla. Muutosluvissa siirrettiin
jonkun verran voimaloiden rakennuspaikkoja ja niiden teho kasvoi 3,3 megavatista 4,0 - 4,99 megavattiin. Voimaloiden kokonaiskorkeus kasvoi 200 metristä 210 metriin. Roottorin halkaisija kasvoi 126 metristä 150 metriin. Tornien korkeus pieneni
137 metristä 135 metriin. Voimaloiden äänipäästö pieneni 107,5 desibelistä A) 104,9 desibeliin (A).
Myönnetyistä seitsemästä muutosluvasta valitettiin, mutta hallinto-oikeus antoi asiasta hylkäävän päätöksen 31.1.2019, eikä
korkein hallinto-oikeus myöntänyt valituslupaa, jolloin luvat saivat lainvoiman 21.5.2019.
Hankkeen maanrakennustyöt alkavat syksyn aikana, voimaloiden pystytys tapahtuu kesällä 2021 ja käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2021 loppuun mennessä.
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TUPPURANEVAN TUULIVOIMAPUISTO
Sievin kunta on myöntänyt suunnittelutarve- ja rakennusluvat Puhuri Oy:lle neljän tuulivoimalan rakentamiseksi Sievin
Tuppuranevan alueelle. Rakennusluvat ovat saaneet lainvoiman 28.11.2017. Mikäli rakennusluville ei haeta jatkoaikaa, ne
raukeavat 28.11.2020.
Voimaloiden teho on 3-5 MW. Napakorkeus on 137 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä. Kokonaiskorkeus maasta lavan
ylimpään korkeusasemaan on 200 metriä.

B

C
kokoamisala
Nosturipuomin

MERKINTÖJEN SE
Par
Ra
Sis
Tu

A

Mo
Ku
Luo
Tu

D

Sähkönsiirto 20 kV:n m
Kaapelointi suoritetaan
asennetaan olemassa o

Pohjakartta © Maanmittauslaitos
Kiinteistörekisteriaineisto ©
Rakennuskohde

PUHURI OY
Tuppuranevan tuulivoimap
SIEVI
F
H
9
P
w

Tuppuranevan tuulivoimapuiston yleissuunnitelma, voimalapaikat A-D

Kaavoituskatsaus 2020 Sievin kunta / Arkkitehtiasema Oy 29.9.2020

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 1.6.2015.

9

§ 68, KV 10.12.2020 19:00 / Liite: Sievi kaavoituskatsaus 2020

Sivu 24

MAASYDÄMENJÄRVEN MASTERPLAN
Maasydämenjärven alueelle laaditaan matkailupainotteinen yleissuunnitelma eli masterplan. Suunnitelman tarkoituksena on
Maasydämen alueen kehittämisen ideointi yhdessä alueen toimijoiden ja alueeseen liittyvien tahojen kanssa. Masterplanissa esitetään suunnitelmakartan lisäksi toimenpidesuunnitelma aikatauluineen ja vastuutahoineen. Masterplanin laatimisen
jälkeen harkitaan alueella voimassa olevan Maasydämen ja Syyryn yleiskaavan tarkistamisen tarve.

Maasydämen masterplanin tarkastelualue.
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Karttapohja: © MML 2015
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JYRINGIN MAA-AINESALUEIDEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA
Jyringin alueella on otettu soraa ja hiekkaa jo vuosikausien ajan. Vanhimpien ottoalueiden jälkihoito on laiminlyöty. Jyringin
harjualueelle on tarkoitus laatia koko alueen laajuinen otto- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmassa on tavoitteena yhteistyössä
ELY-keskuksen kanssa hyödyntää myös yhdystien 7741 alla olevat soravarat siirtämällä tie alemmas aiemmin kaivetuille
alueille. Tietä 1820 voidaan käyttää kiertotienä tien 7741 leikkauksen aikana. Maa-ainesten otto kestäisi enimmillään lupaehtojen mukaan kymmenen vuotta, minkä jälkeen koko alue kunnostetaan virkistysalueeksi. Maa-ainesten otto ulottuu
pohjaveden alapuolelle, joten alueelle muotoillaan luonnonmukaisia vesialueita. Osa syntyvän lammen rannoista voidaan
muotoilla uimarannoiksi. Kalajoentien ja Kylätien väliseltä osuudelta maa-aines on otettu ja maisemointi pääosin tehty. Muilta
osin suunnitelma odottaa vielä toteuttamista. Alue on osoitettu maakuntakaavassa maa-ainesten ottoalueeksi.

Jyringin kunnostussuunnitelman alustava suunnittelualue.
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SIEVIN MATALAMAAN BIOJALOSTAMOHANKE
Sievi Biofuels Oy:n vastaaman hankkeen tarkoituksena on rakentaa Sievin Matalamaan alueelle maailmassa ainutlaatuista
tekniikkaa hyödyntävä biojalostamo liikennepolttoaineiden ja kemianteollisuuden raaka-aineiden tuotantoon. Tavoitteena on
toteuttaa taloudellisesti kannattavasti biojalostamo, joka tuottaa raaka-aineena käytettävästä korsi- ja puubiomassasta bioetanolin lisäksi optimaalisen kannattavasti tuotteita kemian teollisuudelle ja energiakäyttöön. Raaka-aineina hyödynnetään
uudistuvia ja ei-ruokaperäisiä raaka-aineita.
Raaka-aineissa hyödynnetään pääasiallisesti Pohjanmaan alueen resursseja. Jalostamo rakennetaan Sievin Matalamaalle,
koska alueelta löytyy riittävä määrä tarvittavia raaka-aineita ja halukkuus niiden tuottamiseen ja alue on tuotannollisesti,
logistisesti ja ympäristöllisesti erinomainen paikka tehtaalle.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut nähtävillä 1.10.2014 - 12.11.2014. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on saatu 12.12.2014. Ympäristövaikutusten arviointi sekä yleiskaava- ja asemakaavasuunnittelu aloitetaan välittömästi hankkeen rahoituksen ratkettua.

Biojalostamon sijainti.
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karttaote: YVA-arviointiohjelmaluonnos, Geopudas Oy
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KENKÄKANKAAN ALUE
Sievin kunta on laatinut alustavan selvityksen kunnan eteläosassa sijaitsevien valtionmaiden soveltuvuudesta tuulivoimaalueeksi. Alue rajoittuu Toholammin kuntaan ja on lähellä Lestijärven ja Reisjärven kunnan rajoja. Alueen eteläpuolelle Toholammin ja Lestijärven puolelle on suunniteltu laajaa tuulivoimapuistoa, jonka toteutuminen helpottaisi alueen liittymistä
sähköverkkoon. Alue on asumatonta ja rajoittuu 400 kV:n voimajohtolinjaan. Tuulivoimalaitosten sijoittelua rajoittavat lähinnä
muutamat alueen sisällä olevat loma-asunnot. Kunta jatkaa alueen toteuttamismahdollisuuksien selvittämistä yhteistyössä
maan omistavan Metsähallituksen ja tuulivoimatoimijan kanssa. Pohjois-Pohjanmaan viimeisessä vaihekaavassa 3 on Sievin
kunnan puolelle osoitettu tuulivoima-alueeksi n. 10 neliökilometrin laajuinen alue. Alueesta on ollut jonkun verran kyselyjä,
mutta konkreettisia hankkeita alueelle ei ole vielä virinnyt.

Maakuntakaavan tuulivoima-aluevaraus

Maakuntakaavan kaivosaluevaraus

Kantaverkon 400 kV sähkölinja

Kenkäkankaan tuulivoiman selvitysalue
Kaavoituskatsaus 2020 Sievin kunta / Arkkitehtiasema Oy 29.9.2020
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MAAKUNTAKAAVOITUS
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa on laadittu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava on tullut voimaan 3.3.2017 ja toinen vaihemaakuntakaava 2.2.2017. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen kolmannen
vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tehtyihin valituksiin 29.4.2020. Hallinto-oikeus on tutkinut asian
ja hylännyt valitukset. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Voimassa oleva maakuntakaava ja kaavoihin liittyvät selvitykset ja muu valmisteluaineisto ovat nähtävissä Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivulla (www.pohjois-pohjanmaa.fi ).
Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa kunnan yleiskaavaa ja
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Ote maakuntakaavojen 1–3 yhdistelmäkartasta Sievin kunnan osalta. Merkintöjen selitykset ovat katsottavissa PohjoisPohjanmaan liiton www-sivuilla: www.pohjois-pohjanmaa.fi

YHTEYSTIEDOT
ASEMA- JA YLEISKAAVAT:
Sievin kunta, vs. tekninen johtaja Sami Puputti
Haikolantie 16, 95410 SIEVI
puh. 044 4883 263
sähköposti: sami.puputti@sievi.fi

MAAKUNTAKAAVA:
Pohjois-Pohjanmaan liitto, kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi
puh. 040 685 4015
sähköposti: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi
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TIEDOKSIANTOASIAT (KOULUKIUSAAMISTA KOSKEVA HAASTE)
Kunnanvaltuusto 10.12.2020 § 69
1. Ote Raahen kaupunginvaltuuston 26.10.2020 kokouksen pöytäkirjasta § 68 - Koulukiusaa-

mista koskeva haaste valtuustoille.

Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi otteen tiedokseen ja päätti vastata Raahen kaupunginvaltuuston
haasteeseen.
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT JA KIIREELLISIKSI JULISTETTAVAT ASIAT
Kunnanvaltuusto 10.12.2020 § 70
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu Kuntalain
(410/2015) 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
93 §: Valtuustoasioiden valmistelu
Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan
sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.

Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on
tehtävä yksimielisesti.
Päätös: Ei muita asioita.
.
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VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

62-63, 68-70

Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
puh: 029 56 42800 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät: 64-67
Hallintovalitus, pykälät:
Muu valitusviranomainen

Pykälät:

Valitusaika
____ päivää
Valitusaika
____ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä
tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §).
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §).
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti
asetettu yleisesti nähtäville (pöytäkirja julkaistu yleisessä tietoverkossa).

§ 9998, KV 10.12.2020 19:00

Sivu 33

HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua
(Hankintalaki 1397/2016 § 135).
Pykälä: x
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sievin kunnanvaltuusto
Haikolantie 16
85410 Sievi
kirjaamo@sievi.fi
Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, voi asianosainen saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi
tekemällä valituksen (Hankintalaki 145-146 §).
Pykälä: x
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hankintaoikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmän
sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on
annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain (434/2003) 12 §:ssä/Lain oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän
toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) mukaisesti.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

