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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Dnro
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 111
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että
etäyhteydellä kokoukseen osallistui teknisen lautakunnan jäsen Juha Korvola.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Dnro
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 112
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Beata Taijala ja Maria Ikola.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Ympäristölautakunnan lausuntopyyntö vapautushakemuksesta 185
Dnro ISOKYRÖ/49/11.01.05.00/2021
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 113
Insinööri Jukka Kosonen on 8.10.2021 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeellä pyytänyt
tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vapautushakemuksesta viemäriverkostoon
liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteissä on esitetty vapautusta hakeva kiinteistö. Vapautusta hakeva
kiinteistö sijaitsee Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella.
Vapautushakemuksiin voi tutustua tarkemmin kokouksessa.
Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä
aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle
Liitteet

Lisätietoja
antaa

Lausuntopyyntö
Vapautushakemus 185

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää esittää ympäristölautakunnalle, että:
- se ei ota kantaa yksittäisiin vapautushakemuksiin
- jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Peippoostentie Tervajoen rumpu
Dnro ISOKYRÖ/54/10.03.01.01/2021
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 114
Tervajoen ylittävä Peippoostentien silta on ainut kulkuyhteys Peippoosten asuinalueelle.
Nykyisen siltarummun pohja on osittain hajonnut ja se aiheuttaa näin ollen
turvallisuusriskin. Lisäksi ELY-keskuksella on alueella vireillä hanke Tervajoen
perkaamiseksi / ruoppaamiseksi. Tämän investoinnin toteutuksessa siltarummun pohjan
korkeutta lasketaan ja virtaamaa rummun kohdalla kasvatetaan suurentamalla rummun
poikkipinta-alaa n. 23 % siten, että muutokset vastaavat ELY-keskuksen hankkeen
suunnitelmia.
Hankkeen toteuttamiseksi tulee järjestää väliaikainen kulkuyhteys Peippoosten
asuinalueelle. Tämä yhteys järjestetään Harvakyläntieltä Tervatien ja Viitakoskentien
kautta siten, että alueen liikenne ohjautuu Kolhontien kautta Peippoostentielle.
Kulkuyhteyden toteuttamiseksi Viitakoskentieltä on purettu vanha puinen silta, sekä
tielle rakennetaan väliaikainen silta Tervajoen ylittämiseksi. Lisäksi Viitakoskentien joen
eteläpuolista osuutta on parannettu siten, että liikenne voidaan väliaikaisesti ohjata
kulkemaan suunniteltua reittiä.
Hallintosäännön 55 § mukaan tekninen johtaja päättää talousarvioon varatuilla
määrärahoilla toteutettavien talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeiden
suunnittelusta, kustannusarviosta, toteutuksen suoritustavasta ja töiden aloittamisesta
sekä urakka- ja hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon
varattu määräraha on alle 100 000 euroa. Hallintosäännön 37 § mukaan tekninen
lautakunta päättää käyttäjäorganisaatioita kuultuaan talousarvioon varatuilla
määrärahoilla toteutettavien talonrakennushankkeiden suunnittelusta,
kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakka- ja
hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu
määräraha on alle 600 000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä.
Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2021. Talousarvion investointiosassa on "Peippoostentie Tervajoen rumpu" nimiselle hankkeelle varattu 85.000 € määräraha.
Isonkyrön kunnan tekninen palvelualue on julkaissut tarjouspyynnön julkisten
hankintojen palveluportaali Hilmassa 13.9.2021. Määräaikaan 29.9.2021 klo 14
mennessä tarjouksen jätti 5 yritystä (Liitteet: tarjousten avauspöytäkirja ja
hintavertailu). Kokonaistaloudellisesti edullisimman urakkatarjouksen jätti Sundström
Ab Oy, summaltaan 95.000 € (alv 0 %). Tarjottu urakkasumma ylittää kuitenkin
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talousarviossa varatun määrärahan, eikä urakan toteuttaminen ilman lisämäärä-rahaa
ole mahdollista. Lisäksi kuluja on syntynyt jo ennen tarjousten jättämistä mm. hankkeen
suunnittelusta, Viitakoskentien kautta kulkevan väliaikaisen kulku-reitin parantamisesta
sekä vanhan sillan purkamisesta ja väliaikaisen sillan tukirakenteista. Hankkeen
kokonaiskustannukset ylittävät siis teknisen johtajan val-tuudet hankinnasta
päättämiseen.
Tarkennettu kustannuslaskenta
Hankkeen suunnittelu (Aluetaito Oy)
5 000 €
Viitakoskentien vanhan sillan purkaminen,
uuden väliaikaisen sillan rakentaminen ja 20 000 €
Väliaikaisen kulkureitin parantaminen
Rummun uusimisen urakkasumma
95 000 €
Varaus rakentamisen aikaisiin muutoksiin 10 000 €
Yhteensä:
130 000 €
Investoinnille talousarviossa varattu
85 000 €
määräraha
Arvio tarvittavasta lisämäärärahasta
45 000 €
Suunnitelmat ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa
Liitteet

Lisätietoja
antaa

Hintavertailu Tervajoen rumpu
Tervajoen rumpu, tarjousten avausptk, allekirjoitettu

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää;
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Peippoostentie Tervajoen
rumpu -hankkeen investointimäärärahaan 45 000 € lisäyksen esittelytekstissä mainituin
perustein,
sekä valita Peippoostentie Tervajoen rumpu -hankkeen urakoitsijaksi
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Sundström Ab Oy:n kuitenkin
ehdollisesti siten, että valinta edellyttää että kunnanhallitus ja edelleen
kunnanvaltuuston myöntävät hankkeelle yllä esitetyn lisämäärärahan.
antaa tekniselle johtajalle valtuuden tilata urakoitsijalta rumpuputket ennakkoon (jo
ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista).
PÄÄTÖS:

Täydennetty ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Keskusvaraston uuden varastorakennuksen loppuselvitys
Dnro ISOKYRÖ/51/10.03.02/2021
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 115
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa "sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi" määrätty, että investointihankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden
kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai
viranhaltijan päättämistä hankkeista lautakunnalle ja annetaan tiedoksi
kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen hyväksymistä hankkeista lautakunta esittää
loppuselvityksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Loppuselvityksen tulee sisältää
tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista
kustannuksista.
Tekninen johtaja valitsi 19.1.2021 varastorakennuksen rakennusurakoitsijaksi
edullisimman tarjouksen tehneen Rakennuspalvelu J.Kemell / Rakennusliike Ari Mänty
Oy:n (yhteistarjous), tarjouksen kokonaishinta oli 19.435,00€ (alv 0%). Tarjous pyydettiin
neljältä rakennusalan yritykseltä ja määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat Ke
Construction Ab sekä Rakennuspalvelu. Kemell/Rakennusliike Ari Mänty Oy.
Varastorakennuksen urakoi Rakennuspalvelu J.Kemell ja Rakennusliike Ari Mänty Oy.
Maanrakennustyöt toteutti Kaivinkoneurakointi ja Maansiirto Maunuksela Oy
tuntityönä. Sähköasennukset toteutti LS Sähkötekniikka Oy. Sadevesi- ja
salaojajärjestelmät sekä routasuojaukset toteutettiin omana työnä.
Investoinnille on vuoden 2021 talousarviossa osoitettu yhteensä 35 000,00 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 32 036,19 €
Lisätietoja
antaa

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä keskusvaraston uuden varastorakennuksen
investoinnin loppuselvityksen ja antaa päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Koulukeskuksen peltikatteen kunnostuksen loppuselvitys
Dnro ISOKYRÖ/53/10.03.02/2021
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 116
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa "sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi" määrätty, että investointihankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden
kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai
viranhaltijan päättämistä hankkeista lautakunnalle ja annetaan tiedoksi
kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen hyväksymistä hankkeista lautakunta esittää
loppuselvityksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Loppuselvityksen tulee sisältää
tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista
kustannuksista.
Tekninen johtaja valitsi 20.1.2021 koulukeskuksen noin 7000 m2 peltikaton kunnostusmaalauksen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen antaneen Värimarket Oy:n,
tarjouksen kokonaishinta 58.900,00 € (alv 0%). Tarjous pyydettiin viideltä alan yritykseltä
ja määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat Värimarket Oy, Maalausliike J.Yli-Kiikka,
Kaukomaalaus Oy ja Pohjolan Pintamestarit Oy.

Investoinnille on vuoden 2021 talousarviossa osoitettu yhteensä 75 000,00 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 58 900,00 €.
Lisätietoja
antaa

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä koulukeskuksen peltikatteen kunnostuksen
investoinnin loppuselvityksen ja antaa päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Uimahallin leikkikentän aidan uusimisen loppuselvitys
Dnro ISOKYRÖ/52/10.03.02/2021
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 117
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 196 hyväksynyt talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa "sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi" määrätty, että investointihankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden
kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai
viranhaltijan päättämistä hankkeista lautakunnalle ja annetaan tiedoksi
kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen hyväksymistä hankkeista lautakunta esittää
loppuselvityksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Loppuselvityksen tulee sisältää
tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista
kustannuksista.
Tekninen johtaja valitsi 12.2.2021 uimahallin leikkikentän aidan urakoitsijaksi
edullisimman tarjouksen antaneen Lakeuden Aluesuojaus Oy:n, tarjouksen
kokonaishinta 8.130,00 € (alv 0%), mahdollinen urakan ylimenevä aita metrin hinta
65,00 €/m (alv 0%) ja urakkaan kuulumaton tuntiveloitus 48,00 €/h (alv 0%). Tarjous
pyydettiin kolmelta alan yritykseltä ja määräaikaan mennessä tarjouksen antoi Lakeuden
Aluesuojaus Oy.
Alueelta poistettiin vanha verkkoaita ja asennettiin uusi 1,4 m korkea ns. kolmilankaaita.
Investoinnille on vuoden 2021 talousarviossa osoitettu yhteensä 15 000,00 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 11 352,56 €
Lisätietoja
antaa

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä uimahallin leikkikentän aidan uusimisinvestoinnin
loppuselvityksen ja antaa päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vesihuoltolaitoksen taksan korotus 2021
Dnro ISOKYRÖ/58/10.03.01.03/2021
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 118
Isonkyrön kunta on toteuttanut vesihuoltolaitoksen investointeja merkittävästi viime
vuosina. Vesihuoltolain 18 § "Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä
aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja
kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle".
Vesihuoltolain 19 § mukaan "Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta
käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan
jäteveden määrän ja laadun perusteella".
Vesihuoltolaitoksen taksojen tarkistamisella ylöspäin, katetaan verkostojen ja
vedenkäsittelylaitoksen uudistus investointeja.
Esityslistan liitteenä on esitys uusista vesihuoltolaitoksen taksoista. Esityksen mukaan
uudet taksat tulisivat voimaan 1.1.2022. Uudessa esityksessä korotuksia on esitetty
käyttö- ja jäteveden kuutiohintaan sekä vesiliittymän perusmaksuun. Jäteveden
perusmaksu sekä vesi- ja viemäriliittymän liittymismaksuihin ei esitetä muutosta.
Taksojen korotusesityksen arvioidaankasvattavan vesihuoltolaitoksen tuloja nykyisillä
käyttömäärillä noin 36 300 euroa vuodessa.
Liitteet

Lisätietoja
antaa

Hinnaston vertailu ympäryskuntiin
Vesi- ja jätevesihinnaston muutos
Vesi- ja jätevesimaksutaksa 2022

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että 1.1.2022 alkaen vesihuoltolaitoksen taksat hyväksytään liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LIITE: Tekninen lautakunta 19.10.2021 / 118 §
VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA
1 (2)
Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136

Tekninen ltk 19.10.2021 §
Khall 26.10.2021 §

61500 ISOKYRÖ

Kvalt xx.xx.2021 §

ISONKYRÖN KUNNAN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1.1.2022 ALKAEN
Taksaa sovelletaan taksan voimaantulopäivästä lukien kaikkiin kiinteistöihin ja liittymiin.
1.

Kunta perii maksuja tämän taksan mukaisesti:

1.1

Perus- ja käyttömaksun veden toimittamisesta ja jakelusta;

1.2

Perus- ja jätevesimaksun jäteveden vastaanotosta, poisjohtamisesta ja käsittelystä;

1.3

Liittymismaksun vesi- ja viemäriliittymistä;

2.

Taksan lisäksi vesihuoltolaitos perii palvelumaksuja asiakkaiden tilaamista muista palveluista ja asennustöistä.

3.

Vesijohto- ja viemäriliittymän liittymismaksu määräytyy kiinteistön rakennetun kerrosalan
mukaisesti. Asemakaava-alueella kerrosalaan huomioidaan 70 % tontin rakennusoikeuden
määrästä ja muualla kerrosalaan huomioidaan rakennukset, joissa on yksi tai useampia
vesipisteitä tai viemäröinti. Lämpöeristämättömiä varasto ym. tiloja ei lasketa mukaan kerrosalaan.
Mikäli rakennettu kerrosala myöhemmin suurenee, veloitetaan lisäliittymismaksuna perusteiden muutosta vastaava määrä tämän taksan määräytymisperusteiden mukaisesti.

4.

Toiminta-alueella liittymismaksusta myönnetään viemärin osalta 50 % alennus, mikäli liittyjän on jätevesiverkostoon liittyäkseen rakennettava kiinteistölle oma jätevedenpumppaamo.

5.

Vesijohdon tai viemärin liittämiskohta asemakaava-alueella on kaavan mukainen rakennuspaikan raja ja muualla laitoksen toiminta-alueella enintään 100 metrin päässä liitettävästä rakennuksesta. Vesijohdon ja viemärin laitteineen hankkii ja ylläpitää liittämiskohtaan
saakka vesihuoltolaitos, liittämiskohdasta eteenpäin liittyjä.

6.

Toiminta-alueen ulkopuolella vesijohdon liittämiskohta on enintään 100 m päässä liitettävästä rakennuksesta. Vesihuoltolaitos rakentaa vesijohdosta liittymismaksun perusteena
olevaa kerrosalaa vastaavan metrimäärän, enintään 200 metriä tai liittämiskohtaan
saakka, mikäli muun osan linjasta rakentaa liittyjä. Vesijohto tulee liittämiskohtaan saakka
vesihuoltolaitoksen omaisuudeksi ja kunnossapidettäväksi.

7.

Toiminta-alueen ulkopuolella viemärin rakentaa liittyjä toiminta-alueella olevaan verkostoon liittämispisteeseen saakka.

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Vaihde: (06) 470 1111
ma-pe klo 9.00–15.00
isokyro@isokyro.fi

Y-tunnus 0178131-2
www.isokyro.fi

LIITE: Tekninen lautakunta 19.10.2021 / 118 §
VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA
2 (2)
Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136

Tekninen ltk 19.10.2021 §
Khall 26.10.2021 §

61500 ISOKYRÖ

Kvalt xx.xx.2021 §

8.

Perusliittymismaksu on vesiliittymän osalta 1.110,00 euroa ja viemäriliittymän osalta 3.190,00
euroa.
Liityttäessä samanaikaisesti vesi- ja viemärijohtoon on vesiliittymän perusliittymismaksu
890,00 euroa ja viemäriliittymän perusliittymismaksu 2.550,00 euroa.
Perusliittymismaksut koskevat enintään 400 krs-m2. Ylittävältä osalta perittävät lisämaksut
määräytyvät seuraavasti:
vesiliittymän osalta:
-

400 – 600 krs-m2 osalta 1,2 €/krs-m2

-

600 – 1500 krs-m2 osalta 0,8 €/krs-m2

-

1500 krs-m2 ylittävältä osalta 0,4 €/krs-m2

ja viemäriliittymän osalta:

9.

-

400 – 600 krs-m2 osalta 2,4 €/krs-m2

-

600 – 1500 krs-m2 osalta 1,2 €/krs-m2

-

1500 krs-m2 ylittävältä osalta 0,8 €/krs-m2

Veden käyttömaksu on 1,35 €/m3 ja vesiliittymän mittarikohtainen perusmaksu on kuluttajille 45,00 €/vuosi ja tukkuostajille 125,00 €/vuosi. Kulutetun käyttöveden mukaisesti määräytyvä jätevesimaksu on 2,40 €/m3 ja jätevesiliittymän mittarikohtainen perusmaksu on
150,00 € vuodessa.

10.

Yhdyskuntien talousjätevedestä poikkeavasta teollisuuden jätevedestä peritään käyttömaksuna todellisen kuormituksen mukainen jätevesimaksu liittyjän kanssa tehtävän erillisen sopimuksen mukaisesti.

11.

Käyttömaksujen määräämisestä veden tai jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä huomioon ottaen sekä muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa päättää tekninen lautakunta.

12.

Käyttö-, perus- ja liittymismaksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevan prosentin mukainen arvonlisävero.

13.

Liittymissopimus voidaan tehdä kiinteistölle ennen liittymän rakentamista. Liittymismaksu
määräytyy liittymisajankohdan mukaisesti. Liittymien käyttö voidaan myös tilapäisesti keskeyttää, tällöin liittymästä peritään perusmaksu.

14.

Viemäriliittymän liittymissopimusta tehtäessä asiakkaalla on oikeus valita kertamaksu tai
osamaksu. Osamaksu laskutetaan kolme kertaa vuodessa viiden vuoden ajan käyttäen
vuotuisena korkona 3 %

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Vaihde: (06) 470 1111
ma-pe klo 9.00–15.00
isokyro@isokyro.fi

Y-tunnus 0178131-2
www.isokyro.fi
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Tiemaksun poistaminen Seljäntie
Dnro ISOKYRÖ/46/10.03.01.01/2021
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 119
Seljäntien yksityistiekunta on esittänyt liitteen mukaisella kirjeellä omavastuuosuuden
poistamista ko. yksityistiekunnalta.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.4.2015 §18 päättänyt, että kunnan hoito- ja
kunnossapitosopimuksen piirissä olevilta yksityistiekunnilta laskutetaan 15%
omavastuuosuus keskimääräisistä edellisen vuoden kunnossapitokuluista.
Omavastuuosuuden muuttaminen ei ole teknisen lautakunnan päätäntävallassa.
Molemmat yksityistiet on teknisen lautakunnan päätöksellä hyväksytty yleisluonteisiksi
läpiajoteiksi.
Liitteet

Seljäntien hakemus 2021

Lisätietoja
antaa

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää, että se ei esitä kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle Seljäntien yksityistiekunnan omavastuuosuuden poistamista.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Konetyöpalveluiden puitesopimukset 2021-2024
Dnro ISOKYRÖ/57/10.03.01.01/2021
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 120
Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2021. Talousarvion kohdan "Tieasiat ja liikenneväylät" toiminta-ajatukseksi on
kirjattu "Kunnan hoidossa olevien katujen ja liikennealueiden kunnossapito.
Yksityisteiden kunnossapito". Ko. kohdan toimintakuluiksi on vuodelle 2021 arvioitu 296
974 euroa, vuodelle 2022 299.000 euroa sekä vuodelle 2023 301.000 euroa.
Isonkyrön kunnan tekninen palvelualue sekä Isonkyrön Asuntovuokraus Oy ovat
pyytäneet tarjouksia konetyöpalveluista Isonkyrön kunnan alueella ajalle 1.10.2021 31.5.2024, sekä mahdollisesta optiosta ajalle 1.6.2024-31.5.2025. Konetyöpalveluihin
sisältyy mm. liikenneverkostojen ja kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito,
kesäkunnossapito, kaivinkonetyöt ynnä muut konevoimalla tuotettavat palvelut.
Tarjouspyyntö on julkaistu sekä kunnan internet -sivuilla 3.9.2021 sekä julkisten
hankintojen palveluportaali Hilmassa 10.9.2021, jolloin myös kunnan internet -sivuilla
ollutta tarjouspyyntöaineistoa on päivitetty. Määräaikaan 22.9.2021 klo 12 mennessä
tarjouksen jätti 18 yritystä (LIITE 1, tarjousten avauspöytäkirja).
Määräajassa tarjouksen jättäneiden ja tarjouspyynnössä esitetyt ehdot täyttävien
urakoitsijoiden / tarjottujen koneiden osalta laaditaan puitesopimukset koko
sopimuskaudelle. Sopimusluonnos liitteenä (LIITE 2).
Talvikunnossapito
Tarjouspyynnön mukaan "Kaavakadut ja yksityistiet pyritään talvikunnossapidon osalta
jakamaan 8-12 samankokoiseen alueeseen. Alueista päätetään myöhemmin.
Lähtökohtaisesti valitaan yksi (1) koneyksikkö per alue. Yksi urakoitsija voi saada
hoidettavakseen useammankin alueen, mikäli tällä on tarjota riittävästi ehdot täyttävää
konekantaa töiden hoitamiseksi. Valintaperuste on halvin tuntihinta". Tekninen
palvelualue on käynyt neuvotteluja niiden urakoitsijoiden kanssa, jotka ovat jättäneet
tarjouksen talvikunnossapidosta, pyrkimyksenä saada muodostettua sellaisia alueita,
jotka on mahdollista hoitaa tarjouspyynnön mukaisesti yhdellä koneyksiköllä.
Neuvottelujen myötä on muodostettu 8 aluetta (LIITE 3), joille jokaiselle esitetään yhtä
(1) koneyksikköä hoitamaan talvikunnossapitoa. Urakoitsijalle kuuluu alueella
sijaitsevien katujen ja kunnan hoidossa olevien yksityisteiden talvikunnossapito.
Urakoitsijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen myötä on ilmennyt, että kukaan
urakoitsijoista ei ole halukas hoitamaan VT18 ja Kyrönjoen välisen alueen
talvikunnossapitoa (auraus ja hiekoitus) Tervajoella. Alueelle sijoittuu kunnan hoidossa
oleva Kylkkälänraitti, joka on osittain katua ja osittain yksityistietä (Kekolan yksityistie),
sekä Kylkkälän koulu piha- ja jääalueineen. Muille kunnan hoidossa oleville
liikenneväylille löytyi talvikunnossapidon urakoitsijat tarjouksen jättäneiden
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urakoitsijoiden keskuudesta. Myöskään piha-alueiden kunnossapitäjiä ei kaikille
kiinteistöille tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden keskuudesta löytynyt. Kunnan
omistuksessa / hoidossa olevat kiinteistöt ja piha-alueet, joille ei löytynyt
talvikunnossapidon urakoitsijaa tarjouspyynnön jättäneiden keskuudesta ovat:
Palvelukeskus, Perttilän riippusilta, Napuen muistomerkin pysäköintialue, urheilukentän
ekopiste sekä koulukeskuksen ja Valtaalan koulujen jääalueet.
Aurausviittojen asennus ja poisto on perusteltua hankkia yhdeltä urakoitsijalta, sillä vain
osa muuta talvikunnossapitoa tarjonneista urakoitsijoista on tarjonnut tätä.
Lumikinosten poistoa tehdään tarpeen vaatiessa.
Kesäkunnossapito
Kesäkunnossapidon osalta tarjouksen jättäneitä urakoitsijoita on riittävästi hoidossa
oleviin liikenneväyliin nähden. Piennarten niittoa ja teiden lanaamista on tarjonnut
useampi urakoitsija, hiekoitushiekan poistoa traktorikäyttöisellä kalustolla ja teiden
kesäajan suolausta on tarjonnut 2 urakoitsijaa. Katujen sorastusta on sen sijaan
tarjonnut vain yksi urakoitsija. Niiden konepalveluiden, joita on tarjonnut useampi
urakoitsija, hinnat ovat pääosin keskenään vertailukelpoisia.
Kaivinkonetyöt
Kaivinkonetöitä on tarjonnut useampi urakoitsija. Tela-alustaisia kaivinkoneita on
tarjottu siten, että useimmin käytettyihin kokoluokkiin on saatu tarjouksia.
Traktorikaivureita on tarjonnut kaksi urakoitsijaa, joista toisen tarjoama kalusto täyttää
tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Pyöräalustaisia kaivinkoneita ei tarjonnut
kukaan tarjouksen jättäneistä. Tarjotut hinnat ovat keskenään vertailukelpoisia.
Muut konetyöt
Urakoitsijat ovat tarjonneet myös useampia tarjouspyynnössä erittelemättömiä
konetyöpalveluita, mm. metsäperävaunua, salaojahuuhtelua, kurottajaa, pylväsnostinta,
tiehöylää yms. Näiden palveluiden tarve vaihtelee vuosittain, mutta niiden ottaminen
mukaan puitesopimukseen on perusteltua.
Hallintosäännön 37 § mukaan tekninen lautakunta päättää "kadunpidon antamisesta
ulkopuolisille" (kohta 5, alakohta b) sekä "hyväksyy palvelusopimukset" (kohta 9).
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy tekee päätökset urakoitsijavalinnoista itsenäisesti.
Esittelijän ehdotus konetyöpalveluiden 2021-2024 puitesopimuksen piiriin otettavista
urakoitsijoista ja näiden tarjoamista palveluista on liitteenä (LIITE 4)
Liitteet

Liite 4 Konetyötarjoukset
Puitesopimus, konetyöpalvelut 2021-2024
Avauspöytäkirja konetyötarjoukset 2021, allekirjoitettu
Talvikunnossapitokartta A3

Lisätietoja
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antaa

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää;
- hyväksyä esitetyt urakoitsijat konetyöpalveluiden 2021-2024 puitesopimuksen piiriin,
- hyväksyä esitetyt talvikunnossapidon toiminta-alueet, sekä valtuuttaa teknisen
johtajan tekemään alueisiin tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia tämän
puitesopimuksen voimassaolon aikana,
- valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan puitesopimukset konetyöpalveluista
vuosille 2021 - 2024 valittujen urakoitsijoiden kanssa, sekä
valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan urakkasopimuksen talvikunnossapidosta
sellaisille kunnan hoidossa oleville teille, kaduille, piha-alueille yms., joille ei tämän
puitesopimuksen tarjouspyynnön mukaisilla tarjouksilla löytynyt urakoitsijaa
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Oikaisuvaatimus yksityistieavustushakemus Kauppilantie
Dnro ISOKYRÖ/56/10.03.01.01/2021
Tekninen lautakunta 19.10.2021 § 121
KAUPPILANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 88
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille,
joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun
tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Kauppilantien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
Tekn.ltk 19.10.2021 § 121
Kauppilan tienhoitokunnan jäsen Jani Frusti on lähettänyt 5.10.2021 tekniselle
lautakunnalle oikaisuvaatimuksen, koskien teknisen lautakunnan 21.9.2021 88§
tekemään päätöstä Kauppilantien yksityistieavustuksesta. Oikaisuvaatimuksessa
esitetään yksityistieavustuksen laskentaperusteena olevan tienpituuden määrittämistä
VT18:sta eikä Harvakyläntieltä, kuten lautakunta on päättänyt. Oikaisuvaatimuksessa on
avustettavaksi tienpituudeksi esitetty 1530m, eli matkaa joka VT18:sta on Kauppilantien
viimeiseen asuttuun kiinteistöön. Lautakunnan päätöksessä avustettava matka on 640m,
mikä on matka samalle kiinteistölle Harvakyläntieltä mitattuna.
Isonkyrön kunnan käytäntö yksityistie avustusten määrittelyssä on mitata avustettava
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matka hoidetulta yleiseltä tieltä yksityistiellä olevaan viimeiseen asuttuun kiinteistöön.
Tätä käytäntöä on sovellettu kaikissa teknisen lautakunnan tekemissä
yksityistieavustuspäätöksissä.

_________
Liitteet

oikaisuvaatimus_kauppilantie

Lisätietoja
antaa

Tekninen johtaja Petri Hänninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen, koska samaa avustuksen
laskentaperustetta on sovellettu kaikkiin yksityistieavustuksiin.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 114,115,116,117,119,120
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
kunnanviraston aukioloajan päättymistä. 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 osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti
siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa
sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 111, 112, 113, 118
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 114, 115,116,117,119,120
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II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Pykälät: 114, 120
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn
perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus
myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa,
että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie-doksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanotta-jan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajan-kohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliiken-neyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden
perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksy-mistä
koskevaan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on
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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.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.10.2021

22

VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA ANNATTUUN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 121

Valitusoikeus ja valitusperusteet
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vainse,
joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, pää-töksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee
esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
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3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta
on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia
perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutok-seen tai
oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
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