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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn. ltk 12 §
PÄÄTÖS:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn. ltk 13 §
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Mielty ja Matti Latvakoski
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Tekn. ltk 14 §
Hallintosäännön 160 § mukaan
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää ottaa käsiteltäväksi § 20, Paasitien katusuunnitelman
hyväksyminen
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn. ltk 15 §
1.

Tekninen johtaja on 8.2.2018 § 16 tehnyt päätöksen vuokrasopimuksen solmimisesta Psykoterapia Paula Nyrhinen kanssa. Vuokrasopimus koskee
Neuvola / hammashoitolarakennuksen tilaa. Tilaa käytetään toimistotiloina.

2.

Tekninen johtaja on 14.2.2018 § 20 tehnyt hankintapäätöksen ajoleikkurista
ja trimmeristä varusteineen. Tuotteiden toimittajaksi valittiin Lakeuden kone
ja maataloustarvike Ky. Vanha ajoleikkuri siirtyy vaihdossa em. toimittajalle.

3.

Tekninen johtaja on 6.3.2018 § 25 nimennyt kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt ja laskujen asiatarkastajat tulosyksiköissä.

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

PÄÄTÖS:
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
Tekn. ltk 16 §
Kuntalain mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase,
niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen on sisällytettävä konsernitase liitteineen.
Hyväksyessään talousarvion valtuusto on määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toimielinten ja vastuuhenkilöiden noudatettavaksi.
Talousarvion toteutumisvertailussa on tehtävä selkoa tavoitteiden toteutumisesta siinä laajuudessa, mitä sitovuuden seurannan ja tarkastuslautakunnan arviointityön
kannalta on välttämätöntä.
Hallintojohtajalle on pyydetty toimittamaan tiedot viime vuoden toiminnasta toimintakertomuksen valmistelua varten. Tiedot annetaan tehtävätasolla eli samalla tasolla,
jolla valtuusto on talousarvion hyväksynyt.
Investoinneissa sitova taso on talousarvioon sisältyvän investointiluettelon mukainen.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että
-

annetaan hallintojohtajalle liitteen mukainen toimintakertomus.

PÄÄTÖS:
Merkittiin, että tekninen johtaja jakoi kokouksen alussa päivitetyn investointien toteumavertailun. Kyseinen toteumavertailu päivitetään hallintojohtajalle luovutettavaan toimintakertomukseen.
Tarkennettiin, että tehtäväalueen ”teknisen toimen hallinto ja kiinteistöt” alla mainituista asuntojen vuokrausasteista ylempi tarkoittaa Isonkyrön asuntovuokraus Oy:n
asuntojen vuokrausastetta ja alempi tarkoittaa kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokrausastetta. Merkintä korjataan hallintojohtajalle luovutettavaan toimintakertomukseen.
Merkittiin tarkennukseksi, että investointi ”Tervajoen kuivatusverkoston rakentaminen plv. 0-460” (KP 095592) toteutettiin vuonna 2017 välille plv. 0-564. Tästä alkuperäinen urakkasopimus sisälsi välin plv. 0-412 rakentamisen ja lisätyönä toteutettiin
plv. 412 – 564 rakentaminen.
Ehdotus hyväksyttiin yllämainituin tarkennuksin
_________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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PIILOLUOLANTIEN KATUSUUNNITELMA
Tekn. ltk 17 §
Piiloluolantien katusuunnitelmaehdotus on valmistunut 29.1.2018. Piirustusten suuresta koosta johtuen niitä ei ole asetettu pöytäkirjan liitteeksi, vaan ehdotus
esitellään kokouksessa.
Maankäyttö- ja rakennusasetus §43 mukaisesti ”Katusuunnitelmaehdotus on
pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on
oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen
nähtävänäoloajan päättymistä.
Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava
suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoituksen
lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt
katusuunnitelmaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos
se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista.
Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen
tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan”.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää
-

hyväksyä Piiloluolantien katusuunnitelman ja

-

asettaa sen nähtäväksi 14 pv ajaksi Maankäyttö- ja rakennusasetus §43 mukaisesti, sekä

-

pyytää lausunnot alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilta ja haltijoilta Maankäyttö- ja rakennusasetus §43 mukaisesti

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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SUOLAISEN ALAVESISÄILIÖN RAKENNUSHANKKEEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 30.1.2018, 8 §
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 16.3.2017 §10 päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että:
- Hyväksytään hankkeen suunnitelmat
- Rakennusurakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen tehnyt Oy
Rakennuskultti Ab
- Laiteurakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen tehnyt Solid Water
Oy
- Sähköurakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen tehnyt Telilän
Sähkötyö Oy
- Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu
- Valtuutetaan tekninen johtaja hankkimaan esittelytekstissä mainitut urakan
ulkopuoliset osakokonaisuudet
- Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi hyväksytään 1.050.000 euroa
Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2017 § 41 hyväksynyt teknisen lautakunnan
ehdotuksen.
Hanke on vastaanotettu 15.12.2017 pidetyssä kokouksessa.
Hanke toteutettiin jaettuna urakkana, jossa pääurakoitsijan toimi rakennusurakoitsija
ja muut urakoitsijat toimivat alistettuina sivu-urakoitsijoina. Urakkasopimukset allekirjoitettiin edellä mainittujen tahojen kanssa. Lisäksi tekninen johtaja on 19.10.2017
päivätyllä viranhaltijapäätöksellä nro 110 valinnut hankkeen automaatiourakoitsijaksi
Tom-Tronic Oy:n.
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 822.765,09 euroa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. 06- 470 1111.
TJ:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi ja esitetään kunnanhallitukselle, että
- Hanke on vastaanotettu 15.12.2017 pidetyssä kokouksessa
- Hanke toteutettiin jaettuna urakkana, jossa pääurakoitsijan toimi rakennusurakoitsija ja muut urakoitsijat toimivat alistettuina sivu-urakoitsijoina
- Urakkasopimukset allekirjoitettiin rakennusurakan osalta Oy Rakennuskultti
Ab:n kanssa, laiteurakan osalta Solid Water Oy:n kanssa, sähköurakan osalta
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Telilän Sähkötyö Oy:n kanssa ja automaatiourakan osalta Tom-Tronic Oy:n
kanssa
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 822.765,09 euroa

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 5.2.2018, 23 §
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää merkitä Suolaisten alavesisäiliön rakennushankkeen loppuselvityksen tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyä.
___________

Khall 19.2.2018, 28 §
Kunnanhallituksen 5.2.2018 pitämän kokouksen jälkeen hankkeen kokonaiskustannuksiksi on tarkentunut 979.025,46 euroa. Tarkennus johtuu automaatiourakoitsijan
viivästyneestä laskutuksesta. Lisäksi investointipäiväkirjan kulumerkintöjä on korjattu
oikeiksi.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. 06-470 1111.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää merkitä Suolaisten alavesisäiliön rakennushankkeen loppuselvityksen tiedoksi.

KÄSITTELY: Asian käsittelyn aluksi kunnanjohtaja tarkensi ehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää merkitä Suolaisten alavesisäiliön rakennushankkeen loppuselvityksen
tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus lähettää teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen tulleet taloudelliset selvitykset tekniselle lautakunnalle tiedoksi.
Asian käsittelyn kuluessa Erkki Kuusikko ehdotti, että asia palautetaan teknisen lautakunnan valmisteluun taloudellisen ja hallinnollisen selvityksen laatimiseksi. Jaakko
Pukkinen kannatti Kuusikon ehdotusta.
Koska käsittelyn kuluessa oli tehty asian palauttamista koskeva kannatettu vastaehdotus, kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn jatkamisesta on
äänestettävä ja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka
ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
asian palauttamista uudelleen valmisteluun, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Hintsa, Laine, Mäkynen, Tuuri-Tammela,
Viertola ja Mäki-Rammo) ja 4 EI-ääntä (Kuusikko, Perkiö, Pukkinen ja Rajamäki).
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena 6-4 asian käsittelyä jatketaan.
Asian käsittelyn kuluessa Erkki Kuusikko ehdotti, että kunnanjohtajan ehdotus hylätään, koska taloudellisen ja hallinnon kannalta ei ole mennyt oikein. Jaakko Pukkinen kannatti Kuusikon ehdotusta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Koska käsittelyn kuluessa oli tehty kunnanjohtajan täydennetystä ehdotuksesta
poikkeava kannatettu vastaehdotus, kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että
asiasta on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka ovat kunnanjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen kannalla, äänestävät
JAA ja ne, jotka kannattavat Kuusikon ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Hintsa, Laine, Mäkynen, TuuriTammela, Viertola ja Mäki-Rammo) ja 4 EI-ääntä (Kuusikko, Perkiö, Pukkinen ja Rajamäki).
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena 6-4 kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen.
Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen, jotka liitetään pöytäkirjaan.
__________

Tekn. ltk, 14.3.2018, 18 §
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.1.2018 8 § merkinnyt tiedoksi, että suolaisen alavesisäiliön rakennushankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui
822.765.09 €.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.2.2018 23 § siirtänyt asian käsittelyä. Kokouksessaan 19.2.2018 28 § kunnanhallitus on käsitellyt asiaa uudelleen ja on hyväksynyt hankkeen tarkennetuiksi kokonaiskustannuksiksi 979.025,46 euroa. Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen tulleet taloudelliset selvitykset tiedoksi tekniselle lautakunnalle.
Tarkentunut summa johtuu automaatiourakoitsijan viivästyneestä laskutuksesta, sekä investointipäiväkirjan kulumerkintöjen korjaamisesta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen lähettämät tiedot tarkentuneesta urakkasummasta.

PÄÄTÖS:
Merkittiin, että Juha Annala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
17:48.
Ehdotus hyväksyttiin
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TERVEYSASEMAN LAAJENNUKSEN RAKENNUSHANKKEEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 30.1.2018/ 9 §
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.10.2016 päättänyt terveyskeskuksen laajennushankkeen urakoitsijoista seuraavaa:
-

80 §:
o
o
o
o

-

-

-

81 §:
o
o
82 §:
o
o
83 §:
o
o

hankkeen rakennusurakka toteutetaan edullisimman tarjouksen tehneen K E Construction Vaasa AB:n kanssa
työt aloitetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu
hyväksytään hankkeen suunnitelmat
valtuutetaan tekninen johtaja valitsemaan hankkeelle turvallisuuskoordinaattori ja valvoja
hankkeen sähköurakka toteutetaan edullisimman tarjouksen tehneen
Pohjanmaan Sähköpalvelu Oy:n kanssa
työt aloitetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu
hankkeen ilmanvaihtourakka toteutetaan edullisimman tarjouksen tehneen Härmän Ilmastointi ja Pelti Oy:n kanssa
työt aloitetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu
hankkeen putkiurakka toteutetaan edullisimman tarjouksen tehneen
LVI-Työ S.Keisasen kanssa
työt aloitetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu

Hanke on vastaanotettu 20.12.2017 pidetyssä kokouksessa.
Hanke toteutettiin jaettuna urakkana, jossa pääurakoitsijan toimi rakennusurakoitsija
ja muut urakoitsijat toimivat alistettuina sivu-urakoitsijoina. Urakkasopimukset allekirjoitettiin edellä mainittujen tahojen kanssa. Lisäksi tekninen johtaja on tehnyt sopimuksen automaatiotöistä Schneider Electric Buildings Finland Oy:n kanssa. Lisäksi
tekninen johtaja on tehnyt lokakuun puolivälistä alkaen sopimuksen hankkeen valvonnasta ProLeader Oy:n kanssa.
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 525.271,48 euroa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. 06- 470 1111.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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TJ:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi, että
-

-

PÄÄTÖS:

Hanke on vastaanotettu 20.12.2017 pidetyssä kokouksessa
Hanke toteutettiin jaettuna urakkana, jossa pääurakoitsijan toimi rakennusurakoitsija ja muut urakoitsijat toimivat alistettuina sivu-urakoitsijoina
Urakkasopimukset allekirjoitettiin rakennusurakan osalta K E Construction
Vaasa Oy:n kanssa, sähköurakan osalta Pohjanmaan Sähköpalvelu Oy:n
kanssa, ilmanvaihtourakan osalta Härmän Ilmastointi ja Pelti Oy:n kanssa ja
putkiurakan osalta LVI-Työ S. Keisanen Tmi:n kanssa
Automaatiotöiden osalta sopimus on tehty Schneider Electric Buildings Finland Oy:n kanssa
Valvontatöistä on tehty sopimus ProLeader Oy:n kanssa lokakuun puolivälistä
alkaen
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 525.271,48 euroa

Asian käsittelyn aikana tekninen johtaja tarkensi päätösesitystään seuraavasti:
-

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 526.194,48 euroa
Hankkeen urakka-aikaa oli jatkettu 20.12.2017 saakka (tekninen lautakunta
28.11.2017, 92 §)
Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi oli arvioitu 560.000,00 euroa

Merkittiin tiedoksi teknisen johtajan tarkennettu päätösesitys.
Ehdotus hyväksyttiin esittelijän tarkennetut päätösesityksen mukaisesti.
_________
Tekn. ltk, 14.3.2018, 19 §
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.1.2018 9 § merkinnyt tiedoksi, että terveysaseman laajennuksen rakennushankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui
526.194.48 euroa.
Investointipäiväkirjan kulumerkintöjen korjaamisesta johtuen hankkeen kokonaiskustannukset ovat tarkentuneet summaan 512.418,61 euroa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi tarkentuneen urakkasumman.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi, että hankkeen kustannuksista 126.062,60 € kertyi vuodelta 2016
ja 386.356,01 € kertyi vuodelta 2017. Näin ollen kokonaiskustannuksiksi muodostui
mainittu 512.418,61 €.
Ehdotus hyväksyttiin yllämainituin selvennyksin
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Otteen oikeaksi todistaa
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PAASITIEN KATUSUUNNITELMA
Tekn. ltk 20 §
Paasitien katusuunnitelmaehdotus on valmistunut 9.3.2018. Piirustusten suuresta
koosta johtuen niitä ei aseteta pöytäkirjan liitteeksi, vaan ehdotus esitetään
kokouksessa.
Maankäyttö- ja rakennusasetus §43 mukaisesti ”Katusuunnitelmaehdotus on
pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on
oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen
nähtävänäoloajan päättymistä.
Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava
suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoituksen
lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt
katusuunnitelmaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos
se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista.
Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen
tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan”.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää
-

hyväksyä Paasitien katusuunnitelman ja

-

asettaa sen nähtäväksi 14 pv ajaksi Maankäyttö- ja rakennusasetus §43 mukaisesti, sekä

-

pyytää lausunnot alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilta ja haltijoilta Maankäyttö- ja rakennusasetus §43 mukaisesti

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin
__________

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: 15, 16, 20

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
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.3.2018

38

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.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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
12, 13, 14, 17, 18, 19
___________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

15, 16, 20

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