Pyhäjoen kunnanhallitukselle
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Saate
Pyhäjoen kunnan valtuuston työjärjestyksen 7 §:n mukaan valtuutetulla on oikeus esittää
kunnanhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä
kunnan hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista. Kyselytunti järjestetään ennen valtuuston
kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. Kysymys on toimitettava kirjallisena kunnanvirastoon
viimeistään 10 päivää ennen valtuuston kokousta.
Olemme jättäneet tänään 4.10.2009 kunnan postilaatikkoon ja toimittaneet kunnanjohtajalle
oheiset kysymykset.
Näin ollen seuraavassa esitetyn valtuustokyselyn johdosta kyselytunti on
työjärjestyksen 7 §:n mukaisesti järjestettävä 14.10.2009 ennen valtuuston kokousta.
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Valtuustokysely kunnanhallitukselle
Kysymykseni Pyhäjoen kunnanhallitukselle koskee kunnassa aloitettua maankäyttöstrategian
laatimista.
Kunnan strategisen kehitystyön ja siinä maankäytön keskeisen merkityksen vuoksi
on tullut ajankohtaiseksi tarkastella kunnan maankäyttöstrategiaa ja kaavankäytön
periaatteita siten, että linjaukset tehdään valtuustotason päätöksillä.
Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä kunnanhallituksen kokouspiirille ja
maankäyttöjaostolle järjestetyssä maankäyttöstrategiaseminaarissa luennoi
kutsuttuna asiantuntijana toimitusjohtaja Tapio Tuuttila Airix Ympäristö Oy:stä.
27.4.2009 kunnanhallitus teki päätöksen, että Pyhäjoen kehittämistavoitteet ja
maankäyttöstrategian kattava suunnittelutyö käynnistetään nopealla aikataululla.
25.5.2009 Kunnanhallitus päätti, että maankäyttöstrategian laatiminen tilataan Airix
Ympäristö Oy:ltä 12.5.2009 päivätyn tarjoutumisen mukaisin ehdoin.
Konsulttityökustannukset katetaan pääosin kuluvan vuoden kaavoituskonsultaatioihin
varatusta määrärahasta.
1.6.2009 Kunnanhallitus päätti, että maankäyttöstrategian ja toteuttamisohjelman
ohjausryhmänä toimii kunnanhallitus. Valmisteluun osallistuu asiantuntijana myös
tekninen johtaja.
Maankäyttöstrategia määrittelee kunnan kehitykselle ja maankäytölle pitkän aikavälin tavoitteet.
Strategian avulla ohjataan kunnan tulevaa kaavoitusta, maanhankintaa, kehityshankkeita,
investointeja sekä kuntataloutta, eli se ohjaa kunnan maankäyttöpolitiikkaa ja kunnan kehitystä
hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Strategian luominen ei ole missään tapauksessa läpihuutojuttu, eikä
edes mikään pieni tai vaatimaton työ. Edellä mainituista syistä ja myös strategian laatimisen
kustannuksia tietämättä kysyn:
1. Onko edellä mainittua suunnittelutyötä kilpailutettu?
2. Miksi kunnanhallituksen alaisuudessa toimivat suunnittelujaosto ja maankäyttöjaosto on
kokonaan ohitettu ko. asian valmistelussa ja mm. ohjausryhmän kokoamisessa?
Kunnan hallintosäännön mukaan kummankin jaoston tehtävä sivuaa nimenomaan kunnan
strategia- ja maankäytön suunnittelua.
Suunnittelujaosto:
Suunnittelujaoston tehtäviä ovat strategisen suunnittelun valmistelu, isojen
elinkeinohankkeitten valmistelu ja kuntakuvaan liittyvien asioiden valmistelu.
Maankäyttöjaosto:
Maankäyttöjaoston tehtäviä ovat yleis-, asema- ja ranta-asemakaavojen valmistelun
ohjaus sekä kunnan maa- ja tonttipolitiikan valmistelu.
Kunnanhallitus sitä vastoin päätti nimetä itsensä ohjausryhmäksi, vaikka hallitus on
selkeästi jo muutoinkin ylityöllistetty, varsinkin juuri nyt kun yleinen taloudellinen tilanne
aiheuttaa ylimääräistä työtä. Esimerkiksi maankäyttöjaoksella ei ole ollut vielä yhtään
kokousta.
3. Miten strategian laatimisesta on ajateltu tiedottaa kuntalaisia ja onko kuntalaisille ajateltu
antaa lausuntomahdollisuus ennen strategian hyväksymistä?
4. Millaisella aikataululla strategia etenee?

Pyhäjoella 4.10.2009

Helena Maijala
Pro Hanhikivi ry, Laitatie 14, 86110 Parhalahti
www.prohanhikivi.net - yhdistys
pro.hanhikivi@omanetti.fi,
044-9542683
www.hanhikivi.net - tiedotus
Pro Hanhikivi ry:n toiminnan tavoitteena on Pyhäjoen Hanhikiven alueen säilyttäminen
ydinvoimasta vapaana, luonnontilaisena alueena.

Valtuustokysely kunnanhallitukselle
Kysymykseni Pyhäjoen kunnanhallitukselle koskee kunnassa toimitettuja kunnallisvaaleja ja
valtuutetuiksi valittujen vaalirahoitusilmoitusta. Vaalirahoitusasiat ovat nousseet valtakunnalliseksi
puheenaiheeksi ja lehtikirjoittelussa on nostettu esille myös Pyhäjoella mahdollisesti ilmoittamatta
jätettyjä rahoituslähteitä.
Koska asiasta ei ole tietoni mukaan missään ilmoitettu tai tiedot eivät ole julkisesti nähtävillä
kysyn:
Onko totta, että kaikki valtuutetut eivät antaneet määräaikaan mennessä ilmoitusta
vallirahoituksestaan tai ilmoittivat, että rahoitusta ei ole ollut?
Onko ilmoituksia jätetty määräajan jälkeen?
Ovatko ilmoitukset jossain nähtävillä?
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Valtuustokysely kunnanhallitukselle
Kysymykseni Pyhäjoen kunnanhallitukselle koskee kunnan osallistumista Fennovoiman yhteistyöja vauhditusryhmiin.
Kuluneella viikolla on voimakkaasti uutisoitu mm. yhteistyöryhmän toiminnasta. Yhteistyöryhmä
tekee matkoja, järjestää seminaareja ja ylläpitää nettisivuja. Yhteistyöryhmän mainonnan mukaan
heidän jakama tieto on ”oikeaa, tosiasioihin perustuvaa tietoa ydinvoimasta ja hankkeesta”, mutta
pääosin viitataan Fennovoiman julkaisemaan aineistoon.
Koska asiasta ei ole tietoni mukaan missään ilmoitettu tai tiedot eivät ole julkisesti nähtävillä
kysyn:
Mikä on kunnan rahoitusosuus Fennovoiman yhteistyöryhmän, vauhditusryhmän ja
mahdollisesti muiden Fennovoiman hanketta Pyhäjoelle ajavien ryhmien tai kokoonpanojen
toiminnassa?
Saako esimerkiksi yhteistyöryhmä, jonka jäseninä ja yhteyshenkilöinä ovat kuntien
virkamiehet ja luottamushenkilöt rahoituksen kenties muista lähteistä?
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