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Vuoteen 2020 saakka ulottuva kaupungin maapoliittinen ohjelma

YLA 20.04.2016   § 29
 Maankäyttö- ja rakennuslain uuden 20 §:n mukaan kunnan on huo-

leh dit ta va maa po li tii kan harjoittamisesta alueellaan. Tämä edellyttää
ajan ta sais ta maa po liit tis ta ohjelmaa, jollaista kaupungilla ei ole. Vii-
mei sin on laa dit tu 1990-luvun loppupuolella.

 Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa kaupunginvaltuusto mää-
rit te lee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Maapoliittinen ohjelma
oh jaa maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelua ja on tukena
maa po liit tis ten keinojen käyttämiselle. Samalla se antaa tietoa kau-
pun gin maankäyttöön liittyvistä toimintatavoista mm. kaupunkilaisille,
maan omis ta jil le, yrityksille, päättäjille sekä muille sidosryhmille. Yksi
tär keim mis tä maapoliittisen ohjelman hyödyistä on maanomistajien
ta sa puo li sen kohtelun toteutuminen.

 Maapoliittisen ohjelman laatimista varten kaupunginhallituksen tulisi
ni me tä ohjausryhmä, johon kuuluu sekä viranhaltijoita että luot ta-
mus hen ki löi tä ja joka valmistelee valtuuston käsiteltäväksi uutta
maa po liit tis ta ohjelmaa koskevan esityksen. Oh jaus ryh män sih tee ri-
nä toimii viranhaltija ja puheenjohtajana luottamushenkilö. Teknisen
ja ym pä ris tö toimen toi mi alan näkemyksen mukaan vi ran hal ti ja jä se-
nik si tu li si nimetä tekninen johtaja, kaupungingeodeetti, kau pun gin-
ark ki teh ti ja ra ken nus tar kas ta ja. Kaupungingeodeetti nimettäisiin
työ ryh män sihteeriksi ja viranhaltijoiden tiiminvetäjäksi.

 Maapoliittista ohjelmaa koskevasta luonnoksesta pyydetään lau sun-
to ja. Tavoitteena on, että valtuusto hy väk syi si maa po liit tisen oh jel-
man vuo den 2016 loppuun men nes sä.

 (AH, AHä)

 Lisätiedot: kaupungingeodeetti Aki Härmä, puh. 03 4141 5330,
aki.harma(ät)forssa.fi

Tekninen johtaja: Yhdyskuntalautakunta esittää, että kau pun gin hal li-
tus

 1. perustaa ohjausryhmän johtamaan maapoliittisen ohjelman
ajantasaistusta

 2. nimeää ohjausryhmään edustajansa ja heistä puheenjohtajan

 3. nimeää viranhaltijajäseniksi teknisen johtajan,
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kaupungingeodeetin, kaupunginarkkitehdin ja rakennustarkastajan
sekä näistä kaupungingeodeetin ohjausryhmän sihteeriksi ja
viranhaltijoiden tiiminvetäjäksi

 4. nimeää ohjausryhmään yhdyskuntalautakunnan edustajiksi kaksi
lautakunnan nimeämää henkilöä.

Käsittely: Kaupungingeodeetti Aki Härmä selosti asiaa kokouksessa
ja poistui ennen päätöksentekoa.
Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen ja nimesi
ohjausryhmään edustajiksi Timo Norrin ja Antero Koskenojan.

KH 25.04.2016   § 90
Kaupunginjohtaja: Kau pun gin hal li tus

 1. nimeää maapoliittisen ohjelman ajantasaistusta varten oh jaus ryh-
män

 2. nimeää ohjausryhmän luottamushenkilöjäseniksi valtuuston pu-
heen joh ta jan, omat edustajansa ja yhdyskuntalautakunnan edus ta ji-
na Timo Norrin ja Antero Koskenojan sekä luot ta mus hen ki lö jä se nis-
tä puheenjohtajan

 3. nimeää viranhaltijajäseniksi teknisen johtajan, kau pun gin geo dee-
tin, kaupunginarkkitehdin ja rakennustarkastajan sekä näistä kau-
pun gin geo dee tin ohjausryhmän sihteeriksi ja viranhaltijoiden tii min-
ve tä jäk si.

Käsittely: Jäsen Jaana Lähteenkorva poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn kuluessa klo 17.30.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Se nimesi omiksi
edus ta jik seen Arto Heinon, Ilkka Joenpalon, Aila Lahtisen, Jaana
Läh teen kor van, Janne Niemisen ja Mika Penttilän. Kau pun gin hal li-
tus nimesi Mi ka Penttilän ohjausryhmän puheenjohtajaksi.

KH 12.12.2016   § 289
 Ohjelmaa valmistellut ohjausryhmä kokoontui 20.6, 6.9, 27.9 se kä

8.11.2016. Ohjausryhmä päätti kokouksessa 27.9.2016 pyytää oh-
jel ma luon nok ses ta lausunnot yhdyskuntalautakunnalta ja ym pä ris tö-
lu pa lau ta kunnalta, Fors san vesihuoltoliikelaitokselta, Fors sa- Asun-
not Oy:ltä se kä Fors san Yrityskehitys Oy:ltä. Lausuntonsa an toi vat
ym pä ris tö lu pa lau ta kun ta sekä Fors sa-Asun not Oy yhdessä Fors san
Yri tys ke hi tys Oy:n kans sa. Vesihuoltoliikelaitokselta ei saa tu lau sun-
toa. Yh dys kun ta lau ta kun ta on kokouksessa 7.12.2016 to den nut, et-
tä sillä ei ollut oh jel ma luon nok ses ta lausuttavaa.
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 Lausuntonsa antaneille toimitetaan tiedoksi ohjausryhmän vas ti-
ne-eh do tuk set jätettyihin lausuntoihin. Saatujen lausuntojen pohjalta
oh jaus ryh mä on valmistellut maapoliittisen ohjelman 12.12.2016
kau pun gin hal li tuk sen ja edelleen valtuuston hy väk syt tä väk si. Kau-
pun gin maapoliittisen ohjelman luonnos on liitteenä.

 Ohjausryhmän lausuntoihin antamat vastineet ovat nähtävinä luot ta-
mus hen ki lö por taa liss sa ja kokouksessa.

 Lisätiedot: kaupungingeodeetti Aki Härmä, puh. 03 4141 5330,
aki.harma(ät)forssa.fi

Va. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus 

1. hyväksyy ohjausryhmän lausuntoihin antamat vastineet

2. ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaupungin
maapoliittisen ohjelman.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
KV 19.12.2016   § 72

Kaupunginhallitus: Valtuusto hyväksyy erillisliitteenä olevan
kaupungin maa po liit ti sen ohjelman.

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen
ehdotuksen.

 Otteen oikeaksi todistaa Forssassa 28.6.2019


