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Rajamäki Sirkku
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Mantila Juha
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Alapeltola Akseli
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JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Beata Taijala
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
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Pöytäkirjanpitäjä

Jukka Kosonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa

18.12.2017

Allekirjoitus

Pauli Kytöharju
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Juha Annala

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 21.12.2017 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa
21.12.2017 klo 10.00 -14.00

Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Kirsti Huhtamäki
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 93 §
PÄÄTÖS:
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 94 §
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Kytöharju ja Juha Annala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 95 §
1. Tekninen johtaja on 1.12.2017 tehnyt vuokrasopimuksen T:mi Aira Heikkilän
kanssa. Vuokrakohde: Liliuksenmutka 7, I kerroksen tila.
2. Tekninen johtaja 4.12.2017 tehnyt vuokrasopimuksen Prokon Wind Energy Finland Oy:n kanssa. Vuokrasopimus koskee ns. Kattiharjun tuulipuiston alueella
olevia maa-alueita 152-415-3-76, 152-416-5-30 ja 152-416-2-205. Alueilla tullaan harjoittamaan tuulivoimatuotantoa.
3. Korkeimman Oikeuden 5.12.2017 antama päätös. Muutoksenhakija Antti Paloheimo. Asia: Isonkyrön kunnan teknisen lautakunnan tielautakuntana pitämä
toimitus nro 2/2016. Ratkaisu, johon on haettu muutosta: Pohjanmaan käräjäoikeus, maaoikeus 30.6.2017 nro 16/5391. Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Maaoikeuden tuomio jää siis pysyväksi.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. 06- 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi

TJ:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
PÄÄTÖS:
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ALHONTIEN YKSITYISTIEN HOITOSOPIMUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 96 §
Alhontien tiehoitokunta on jättänyt 4.12.2017 päivätyn yksityisteiden hoitosopimushakemuksen. Alhontien tienhoitokunnan puheenjohtaja on toimittanut myös pöytäkirjanotteen, jonka mukaan ko. tienhoitokunta on kokouksessaan 27.11.2017 päättänyt hakea kunnan yksityisteiden hoitosopimusta vuodesta 2018 alkaen.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 10.3.2015 § 21 päättänyt ottaa 1.1.2016 alkaen käytännöksi ”päättää ottaa seuraavat ehdot täyttävät yksityisteiden tiekunnat
tai niiden osat kunnan yksityisteiden hoito- ja kunnossapitosopimusten piiriin:
- Tien varrella tulee olla vähintään kolme vakituisesti asuttua kiinteistöä
- Viimeiseen asuttuun kiinteistöön tulee olla vähintään 1000 metriä
- Yksityistiekuntien tulee olla järjestäytyneitä yksityistielain mukaisesti
- Tiekunnan tulee huolehtia tien kunnossapitoon liittyvistä hallinto- ja valvontatehtävistä. Hallinto ja valvontatehtäviin katsotaan poikkeustilanteiden liikenteenohjauslaitteiden ja liikennemerkkien hankinta ja asentaminen.
- Tien yleiskunto ja kantavuus mahdollistavat kunnossapidon nykyaikaisella kunnossapitokalustolla.”
Alhontien osalta kaikki edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. 06- 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Alhontien Isonkyrön kunnan yksityisteiden
hoito- ja kunnossapitosopimuksen piiriin 1.1.2018 alkaen

PÄÄTÖS:
Päätettiin hyväksyä Alhontie Isonkyrön kunnan yksityisteiden hoito- ja kunnossapitosopimuksen piiriin 1.1.2018 alkaen. Tietä hoidetaan liitteenä olevaan karttaan merkattuun rajaan saakka (hoidettavan tien pituus n. 1250 m)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät: 96

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen . Hakemukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
päätös, johon oikaisua haetaan
asiakirjat, joihin vedotaan

Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan
suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös,
johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasia-kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Ympäristönsuojelu- ja Vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset
toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa
valitukset edelleen lain mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
93, 94, 95
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 96

___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

