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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 10.9.2019 § 69

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 10.9.2019 § 70

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Annala ja Jani Frusti.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 10.9.2019 § 71

1. Tekninen palvelualue on hakenut innovaatiorahoituskeskus Business Finland:lta
energiatukea hammashoitolan aurinkosähköprojektille. Hakemusta on perusteltu
uusiutuvan energian käyttöön edistämisellä ja ympäristövaikutuksilla. Business
Finland on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen ja myöntänyt hankkeelle 25%
(5.500 euron) avustuksen hankkeen kokonaiskustannuksista. Tukipäätöksen
edellytyksenä on hankkeen valmistuminen 30.06.2020 mennessä.
2. Hankintapäätös Isonkyrön vesihuoltolaitoksen vaiheen III automaatiourakoitsijan
valinnasta, 9.8.2019 § 37.
Hyväksyn Automaatiourakoitsija Tom-Tronic Oy:n tarjouksen III-vaiheen automaatiourakan toteuttamiseksi. Hankintapäätös koskee Kokkokankaalle rakennetavan vedenkäsittelylaitoksen automaation rakentamista. Tarjous on osa kokonaisuutta, jossa Isonkyrön vesilaitoksen automatisaatio saadaan yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi. Hankinnan kokonaisarvo on 80.387,00 € (alv 0%).
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitukset tiedokseen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KATUVERKOSTON PERUSKORJAUSOHJELMA
Tekn.ltk 10.9.2019 § 72

Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on teknisen palvelualueen yhdeksi painopiste- ja kehittämistavoitteeksi määritelty katujen perusparantaminen ja edelleen katuverkoston peruskorjausohjelman laatiminen 30.4.2019 mennessä.
Tekninen palvelualue on kartoittanut kunnan nykyisen katu- ja tieverkoston ja laatinut peruskorjausohjelman, minkä lopputuloksena saatiin kattava kuva tieverkostostamme ja luotiin kaduille viisiportainen kuntoluokitus. Peruskorjausohjelman ja kuntoluokituksen laadintaa edelsi mittava kartoitustyö, jonka yhteydessä mm. valokuvattiin
katuja. Ohjelmaan onkin tallennettu tiestöstä yli 1400 valokuvaa.
Kuntoluokan määrittelyssä on käytetty pohjana VÄYLÄ:n julkaisemaa kuntoluokitustaulukkoa. Nyt laadittu katuverkoston peruskorjausohjelma kattaa kunnan hoidossa
olevan katu- ja tieverkoston, yhteensä 29,4 km, josta valaistua on 18,8 km. Katujen
lisäksi kevyenliikenteen väyliä on yhteensä 5,6 km.
Tekninen palvelualue on koko 2000-luvun määrätietoisesti korjannut olemassa olevaa katu- ja tieverkostoa, mutta silti korjausvelkaa on selvityksen mukaan noin 7 milj.
€. Korjausvelan kiinnikurominen vaatii tulevinakin vuosina taloudellisia resursseja.
Laadittu tie- ja katuverkoston peruskorjausohjelma ja katujen kuntoluokitus on kokonaisuudessaan tallennettu sähköisessä muodossa. Liitteenä esimerkki katuverkoston kuntoluokituksesta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää,

PÄÄTÖS:

-

merkitä nyt valmistuneen katuverkoston peruskorjausohjelman ja kuntoluokituksen tiedokseen, sekä

-

hyödyntää sitä tieverkoston korjauksen suunnittelussa.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN MÄÄRÄ, VÄLINEIDEN UUSIMISTARVE JA TURVALLISUUS
Tekn.ltk 10.9.2019 § 73
Talousarvion mukaan yleisten leikkikenttien määrä tulee pysyä seitsemässä.
Talousarvion suunnitelmavuodelle 2020 on suunnitteilla perustaa uusi leikkikenttä
Riihimäen-Lapinmäen asuntoalueelle.
Isonkyrön kunnan kaikille leikkikentille on heinäkuussa 2019 tehty suunnitelman mukainen turvallisuustarkastus. Sorrontien leikkikentän tarkastusraportin mukaan välineiden uusimistarve on suuri.
Palvelupäällikkö ehdotta Sorrontien leikkikentän poistamista seuraavin perustein;
-

käyttö on vähäistä
alueella vain kolme alle 12-vuotiasta (9-vuotias ja kaksi 11-vuotiasta)
turvallisuustarkastajan raportin mukaan suurin osa leikkikalusteista on huonokuntoisia
leikkipuistossa on kaksi suurta kiveä, mitkä tarkastuksessa suositeltiin poistettavaksi turvallisuuden vuoksi

-

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 06- 470 1230.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää lopettaa Sorrontien leikkikentän.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KIRJASTON AURINKOSUOJIEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 10.9.2019 § 74
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
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”.
Kirjaston aurinkosuojat toteutettiin ikkunan ulkopuolisilla Zip-screenverhoilla. Verhoja
ohjataan aurinko- ja tuuliantureilla sekä tarvittaessa kaukosäätimellä. Verhot ja automatiikan asensi edullisimman tarjouksen antanut Verholine Ky ja sähköasennukset
on tehnyt LS Sähkötekniikka Oy tuntityönä.
Investoinnille on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 20 000,00 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 9 734,27 €

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 06- 470 1230.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy kirjaston aurinkosuojien loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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HAMMASHOITOLAN ILMANVAIHTOKONEEN UUSIMISEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 10.9.2019 § 75
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
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”.
Hammashoitolan ilmanvaihtokoneeksi hankittiin Enervent Pallas eAir E, kone on varustettu tehokkaalla lämmöntalteenotolla. Jäähdytys toteutettiin ilmalämpöpumpuilla
(11 kpl). Ilmanvaihtokone hankittiin suoraan edullisimman tarjouksen tehneestä LVIalan tukkuliikkeestä (Onninen Oy). Ilmanvaihtokoneen ja asennus tarvikkeiden
osuus kokonaiskustannuksista on 78,6 % (20 022,20 €)
Asennustyöt
-

IV-työt T:mi Hannu Sirjonen Service tuntityönä.

-

sähköasennukset LS Sähkötekniikka Oy tuntityönä

-

IV-säätötyöt Seinäjoen Ilmastointi Oy tuntityönä

Investoinnille on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 42 000,00 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 25 471,10 €

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 06- 470 1230.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy hammashoitolan ilmanvaihtokoneen uusimisen loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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PALVELUKESKUKSEN KÄYTTÖVESIPUTKISTOJEN UUSIMISEN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 10.9.2019 § 76
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
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”.

Palvelukeskuksen III-vaiheen käyttövesiputkistojen uusiminen kohdistui Aino kodille
sekä keittiölle. Kupariputket poistettiin ja ne korvattiin komposiittiputkilla. Aino kodin
putkistoista uusittiin n. 65% ja keittiön osalta uusittiin kaikki kupariputket.
Tarvikkeet hankittiin suoraan tukkuliikkeistä (Onninen ja Ahlsell), tarvikkeiden osuus
kokonaiskustannuksista on 42,7 % (8.821,93 €)
LVI-Työ Keisanen Seppo ja Rakennus Samu tekivät purku- ja asennustyöt tuntityönä.
Investoinnille on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 20.000,00 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 20.664,93 €

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 06- 470 1230.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy palvelukeskuksen käyttövesiputkistojen uusimisen
loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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NUPPULAN KIINTEISTÖ
Tekn.ltk 10.9.2019 § 77
Isonkyrön kunnanhallitus on kokouksessaan 21.5.2018 99§ päättänyt, että ”Nuppulan kiinteistö pidetään kunnan omistuksessa ja tilaan sijoitetaan kunnan nuorisotilat
vuonna 2019 ja että muilta osin tiloja tarjotaan vuokrattavaksi, mikäli varhaiskasvatuksen rakennemuutoksen täytäntöönpanon jälkeen kyseisiä tiloja ei tarvita kunnan
omaan toimintaan”.
Nuppulan kiinteistö on tällä hetkellä tyhjillään. Tekninen palvelualue on teettänyt kiinteistössä rakenneteknisiä tutkimuksia Sweco Rakennetekniikka Oy:llä huhtikuussa
2019. Tuloksista ilmenee, että kiinteistö vaatisi remontointia, mikäli sinne osoitettaan
sijoitettavaksi toimintaa. Saatujen tutkimustulosten pohjalta on selvitetty erilaisia
vaihtoehtoja kiinteistön saneeraamiselle.
Kiinteistön peruskorjauksen osalta on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoa, jotka poikkeavat laajuudeltaan suuresti. Suppeimmassa vaihtoehdossa suoritetaan lähinnä rakenteiden tiivistämisiä, keskimmäisessä vaihtoehdossa uusitaan alapohjaa ja suoritetaan tiivistyksiä, kun taas laajimmassa vaihtoehdossa suoritettaisiin hyvin laaja peruskorjaus. Peruskorjauksen eri vaihtoehtojen hinnat vaihtelevat suuresti, eikä kovin
tarkkoja summia voida esittää ennen kuin on teetetty lisätutkimuksia, tiedetään mihin
käyttöön tiloja suunnitellaan ja kuinka laaja remontti tähän pääsemiseksi tulisi tehdä.
Myös kiinteistön myyminen tai purkaminen voisivat olla vaihtoehtoja. Peruskorjausvaihtoehtoja esitellään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Esittelijän kokouksessa tekemä päätös ehdotus;
lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle Nuppulan kiinteistön myyntiä ja ellei
kiinteistöä 30.6.2020 mennessä ole saatu myydyksi, rakennuksen purkamista vuoden 2020 aikana.

PÄÄTÖS:

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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HULEVESIEN HALLINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Tekn.lk 29.1.2019 § 12
Talousarviossa 2019 teknisen palvelualueen tie- ja liikenneväylien tehtäväalueelle
on asetettu tavoitteeksi laatia Isonkyrön kunnan hulevesien hallinta- ja taloussuunnitelma 28.2.2019 mennessä. Hulevesien hallintasuunnitelman laadinta on vasta
käynnistymässä ja työn laajuus huomioiden suunnitelmakokonaisuutta ei saada tavoiteaikataulussa valmiiksi.
TJ:N EHDOTUS
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi valtuuston asettaman tavoitteen ja toteaa,
että hulevesien hallinta- ja taloussuunnitelma valmistuu 30.9.2019 mennessä.

PÄÄTÖS:
Tekninen johtaja täydensi kokouksessa esitykseensä seuraavaa:
”Viivästykset johtuvat konsultin viivästyksistä ja teknisen palvelualueen resurssien
riittämättömyydestä sekä tehtävien priorisoinnista.”
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan kokouksessa täydentämän esityksen.
_________

Tekn.ltk 10.9.2019 § 78

Isonkyrön kunnan asemakaava-alueiden hulevesien hallintasuunnitelma on valmistunut 4.9.2019. Hulevesien hallintasuunnitelmassa esitetään yleiset periaatteet Isonkyrön kunnan asemakaava-alueen hulevesien hallintaan ja hulevesiverkoston laajentamiseen. Osana suunnitelmaa on laadittu myös arvio kunnan alueella olevista
merkittävistä hulevesitulvariskeistä. Hulevesien hallinta suunnitelmassa on noudatettu Kuntaliiton v.2012 julkaisemaa valtakunnallista Hulevesiopasta.
Hydrologisessa tarkastelussa Isonkyrön ja Tervajoen asemaakaavoitetut alueet on
jaettu 22 osavaluma-alueeseen korkeusmallista tehdyn paikkatietoanalyysin sekä
olemassa olevan hulevesiverkostojen pohjalta. Tarkasteltavan alueen kokonaispintaala on noin 1100 ha. Alustava kustannusarvio suunnitelmassa esitettyjen hulevesiverkostojen rakentamiselle sekä ojien kunnostamiselle on noin 1,3 milj. euroa.
Kustannusarvio voi kasvaa vielä sen jälkeen, kun kunnan alueen hulevesiverkosto
on kartoitettu, sillä nykyinen aineisto on puutteellista. Selvitystyöstä saatua tietoa
voidaan jatkossa hyödyntää tulevissa kaavoituksissa sekä nykyisillä kaava-alueilla
syntyneiden hulevesireittien suunnittelussa.
Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta tulivat voimaan kesällä
2010. Lain mukaan kunnat vastaavat hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta.
Kunnan on tehtävä hulevesitulvariskien alustava arviointi ja tällä perusteella nimetä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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merkittävät hulevesitulvariski alueet tai todeta, ettei kunnassa ole tällaisia alueita.
Kunnan tulee tehdä päätös ja toimittaa tieto päätöksestä ELY-keskukselle. Mikäli
kunta nimeää alueelleen merkittäviä hulevesitulvariski alueita, on näille alueille laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat joulukuuhun 2019 mennessä ja hulevesitulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuuhun 2021 mennessä. Alustava arviointi, merkittävien hulevesitulvariski alueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä
hulevesitulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan jatkossa tarpeellisin osin kuuden vuoden välein.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N
EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää,
-

merkitä Isonkyrön kunnan asemakaava-alueiden hulevesien hallintasuunnitelman valmistumisen tiedokseen ja saattaa sen myös elinkeino- ja kaavoitusjoston tiedoksi tulevien kaavoitushankkeiden suunnittelun taustatiedoksi.

-

esittää lausuntonaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) seuraavaa;
Isonkyrön kunnan alueella ei ole esiintynyt hulevesitulvia, joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Kunnassa ei myöskään arvioitu esiintyvän mahdollisia tulevaisuuden hulevesitulvariskejä, joista
aiheutuisi edellä tarkoitettuja vahingollisia seurauksia. Edellä mainitun perusteella kunnan alueella ei katsota olevan merkittäviä hulevesitulvariskiä eikä
merkittäviä hulevesitulvariskikohteita ehdoteta nimettäväksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION JA – SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Tekn.ltk 10.9.2019 § 79
Liitteenä on kunnanhallituksen antamat talousarvion v. 2020 ja taloussuunnitelman
vv. 2020-2022 laatimisohjeet.
Teknisen hallintokunnan budjettiesityksen yhteenvetolomake esitetään kokouksessa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111

TJ:N EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset rakennusten ja alueiden kunnossapitotalousarvio
vuodelle 2020 ja suunnitelma investoinneille vuosille 2020-2022.
PÄÄTÖS:

Lautakunnan käymän keskustelun jälkeen tekninen johtaja täydensi kokouksessa
esitykseensä seuraavaa:
-

investointisuunnitelma 2020-2022 hyväksytään liitteen mukaisena

-

vuoden 2020 talousarvio täydennetään myöhemmin poistojen osalta.

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan kokouksessa täydentämän esityksen.

_________

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 72,73,74,75,76,77
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. Asian-osaisen 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 päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valitusaika
Valitusaika
Valitusaika
Otteen oikeaksi todistaa
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30 päivää
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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. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 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 69,70,71,78,79
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 72,73,74,75,76,77
___________________________________________________________________
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

