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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 1.10.2019 § 80

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 1.10.2019 § 81

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Luhtala ja Teija Mielty.
_________

Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että 82 § jälkeen käsiteltiin 88 §.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MARTTILANTIEN JA PIILOLUOLANTIEN PLV 113-362 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN
LISÄTYÖT, URAKKA-AJAN JATKAMINEN JA TALOUSARVIOMUUTOS
Tekn.ltk 1.10.2019 § 82

Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.11.2018 § 37 hyväksynyt Isonkyrön
kunnan talousarvion vuodelle 2019. Talousarviossa on varattu Piiloluolantie + kvlväylä plv 110-356 rakentamiseen 150 000 € määräraha. Lisäksi talousarviovuodelle
2020 on varattu Marttilantie (väli Paasitie-Kyrööntie) rakentamiseen 200 000 € määräraha. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 7.5.2019 § 49 päättänyt ”esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2019 investointimääräraha 200.000 € Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiseen.” Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.5.2019 § 69 päättänyt ”esittää kunnanvaltuustolle, että
se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen, joka rahoitetaan rahavarojen muutoksella kassavaroista”.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.6.2019 § 55 päättänyt valita Marttilantien
ja Piiloluolantien plv 113-362 kunnallistekniikan rakennusurakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 347.000,00 € (alv 0 %) jättäneen Kaivinkoneurakointi ja Maansiirto Maunuksela Oy:n.
Urakkasopimus on allekirjoitettu 3.7.2019 ja töiden tulee sopimuksen mukaan olla
valmiina viimeistään 31.10.2019.
Työmaan edetessä on ilmennyt tarve muutamille lisätöille, joista osa on ollut melko
pieniä ja ne tehty urakkatarjouksen liitteenä olleen yksikköhintaluettelon mukaisilla
suoritteilla ja hinnoilla. Marttilantien varteen rakennettavan pyörätien alueella ilmeni
suuria kiviä saven seasta maanleikkausten teon yhteydessä. Työmaalla 27.8.2019
pidetyn katselmuksen perusteella sovittiin toimenpiteet ja rakenneratkaisut ko. alueen maaperän homogenoinnin suorittamiseksi. Työt on tilattu tehtäväksi tarjouksen
liitteenä esitetyillä yksikköhinnoilla.
Lisäksi Piiloluolantien ns. ”kölikön” alueella on ilmennyt tarve maaperän homogenoinnille. Urakoitsija on esittänyt ko. töistä 22.9.2019 kirjatun tarjouksen arvoltaan
4.500,00 € (alv 0 %)
Alla on luettelo työmaalla ilmenneistä lisä- ja muutostöistä, jotka hankkeen tässä
vaiheessa on tiedossa:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kaivo nro 200, asennus ja hankinta
Salaojan korjaus Marttilantien varressa, 60jm
Vesijohdon sulkuventtiili
Suojaputket katuvalojen kaapeleille Paasitien alle
Peltiarinat, 67,5 m²tr, tilanne 22.8.2019
Marttilantien varren pyörätien massanvaihdot ym
Marttilantien pohjan kiviharaus, keskileveys 8m
S-marketin liittymän massanvaihdot ym
Puhelinkaapeleiden, jakokaapin ja kaivojen siirto
Kivien < 2m³ rammerointi, tilanne 13.9.2019

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Piiloluolantien "kölikön" massanvaihto ym
Louhe # 0-200mm levitettynä Piiloluolantien "kölikön" alueelle
Piiloluolantien ylim. ruokamullan poisto ja täyttö murskeella n. 800m²
Kivien > 2m³ rammerointi 294m³, tilanne 13.9.2019
Marttilantien varressa puh.kaapeleiden pohjat murskeella 60jm

Urakoitsija on työmaakokouksessa 17.9.2019 esittänyt lisäaikaa urakkasuorituksen
valmiiksi saattamiseksi lisätöistä johtuvista syistä (kts. aikataulu liitteenä). Urakoitsija
on esittänyt lisäajaksi n. 4 viikkoa, jolloin urakkasuoritus valmistuisi viimeistään
30.11.2019.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N
PÄÄTÖSESITYS:
Tekninen lautakunta päättää:
- merkitä Marttilantien ja Piiloluolantien lisä- ja muutostyöt tiedoksi,
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 28.000 € lisämäärärahan myöntämistä Piiloluolantien kunnallistekniikan rakentamiselle ja
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 35.000 € myöntämistä
Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiselle, sekä
- myöntää lisä- ja muutostöistä aiheutuneen työajan pidennyksen sekä laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi urakka-ajan pidennyksen siten, että urakka
valmistuu viimeistään 29.11.2019

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSISTA

Tekn.ltk 1.10.2019 § 83
Insinööri Jukka Kosonen on 16.9.2019 ja 24.9.2019 päivätyillä liitteen mukaisilla kirjeillä pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vapautushakemuksista viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteissä on esitetty vapautusta hakevat kiinteistöt. Vapautusta hakevat kiinteistöt sijaitsevat Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toimintaalueella. 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.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111

TJ:N 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
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE AIDAN RAKENTAMINEN KESKUSTAN KOULUN TONTILLA

Tekn. ltk 1.10.2019 § 84
Isonkyrön keskustan koulun vanhempainyhdistys on 28.11.2018 päivätyssä kuntalaisaloitteessa esittänyt aidan rakentamista Keskustan koulun tontille. Kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri. Aloitteessa
esitetään että Kyrööntien ja Knaapilantien kohdalle rakennettaisiin aita jolla varmistettaisiin lasten turvallisuus paremmin.
Tekninen palvelualue on kysynyt aloitteesta myös koulun henkilökunnan mielipidettä. Rehtori Paula Mourujärvi on myös aloitteessa esitetyn aidan rakentamien kannalla ja näkee sen turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Aita tulisi kuitenkin olla sellainen, että se ei aiheuta näköestettä eikä pallo pääse vierimään sen alta.
Tekninen lautakunta on 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa esittänyt vuoden 2020 talousarvioon 20.000 € investointimäärärahaa koulukeskuksen alueelle laadittavaan
liikuntapaikkojen aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelman tarkoituksen on suunnitella
etenkin lapsille- ja nuorille liikuntapaikkoja niin koulun, kun vapaa-ajan tarpeisiin.
Hanke toteutetaan, jos se todetaan aluesuunnitelmassa tarpeelliseksi ja sille myönnetään investointimääräraha.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että Keskustan koulun aidan tarve ratkaistaan koulukeskuksen aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Maria Ikola poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE ULKOVARASTON RAKENTAMINEN KESKUSVARASTOLLE

Tekn.ltk 1.10.2019 § 85
13.3.2019 päivätyssä kuntalaisaloitteessa Erkki Kuusikko esittää, että tekninen lautakunta suunnittelee keskusvaraston alueelle kylmän ulkovaraston, johon tällä hetkellä avotaivaan alla säilytettävää konekalustoa, liikennemerkkejä. putkimateriaalia
ym. voitaisiin säilyttää. Kuusikko esittää hankkeen toteuttamista vuoden 2020 talousarvioon varattavalla määrärahalla
Keskusvaraston kanssa samassa pihapiirissä toimii myös Stormossenin hyötykäyttöasema. Kuten aloitteessakin todetaan piha on vilkkaassa käytössä ja piha-alueen
siisteys ja logistisessa toimivuudessa on kehitettävää.
Tekninen lautakunta on 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa esittänyt vuoden 2020 talousarvioon 20.000 € investointimäärärahaa keskusvaraston alueelle rakennettavalle
katokselle ja pihan järjestelyille. Hanke toteutetaan, mikäli sille myönnetään investointimääräraha.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE LUKION JÄTEASTIOILLE SÄILYTYSTILA JA TERASSI KUNTOON

Tekn.ltk 1.10.2019 § 86

16.7.2019 päivätyssä kuntalaisaloitteessa Erkki Kuusikko esittää huolensa Koulukeskuksen jätekatoksen puuttumisesta sekä laajennusosan terassin huonosta kunnosta. Aloitteessaan Kuusikko esittää investointimäärärahan varaamista roskiskatoksen rakentamiselle ja terassin laudoituksen uusimista tai korvaamista esim. asfaltilla. Aloitteen perusteluissaan Kuusikko tuo esiin alueen yleisen siisteyden ja paloturvallisuus näkökulman.
Tekninen lautakunta on 16.9.2019 pidetyssä kokouksessa esittänyt vuoden 2020 talousarvioon yhteensä 14.000 € investointimäärärahaa jätekatoksen- ja keittiösyvennyksen liukuoven rakentamiseen. Hanke toteutetaan, mikäli sille myönnetään investointimääräraha.
Tekninen toimi on poistanut aloitteessa esitetyn terassin laudoituksen ja asfaltoinut
kyseisen alueen. Asfaltointi on rahoitettu kiinteistöhuollon käyttötalouden rahoista.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE HULETULVIEN HALLINTA
Tekn.ltk 1.10.2019 § 87

15.7.2019 päivätyssä kuntalaisaloitteessa Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko esittävät, että Isonkyrön kunta ryhtyy pikaisiin toimiin ojatoimituksien käynnistämiseksi ja
aloitteessa mainitun alueen ja muiden kunnan vastuulla olevien valuma-alueiden hulevesien hallinnan järjestämiseen ojatoimitusten ja muiden tarpeellisten järjestelyiden kautta.
Aloitteen jättäjät tuovat esille hulevesien hallinnan tärkeyden ja kunnan vastuun kaavoitetun alueen hulevesien hallinnasta. Etenkin Lapinmäen alueen hulevesien hallinta ja ko. alueen purkuojan kunto herättää huolta aloitteen tekijöissä.
Tekninen lautakunta 10.09.2019 hyväksynyt Isonkyrön kunnan hulevesisuunnitelman sekä hulevesitulvariskiarvion. Hulevesisuunnitelmassa on tarkasteltu koko
kunnan asemakaavoitettua aluetta hulevesien hallinnan näkökulmasta kokonaisuutena. Työ perustuu kartta- ja paikkatietotarkasteluun, maastokäyntiin sekä asiantuntijakeskusteluihin. Työssä on nostettu esiin hulevesien hallinnan näkökulmasta haasteellisia paikkoja, keinoja näiden haasteiden ratkaisemiseksi sekä muita lisäselvitystarpeita.
Hulevesisuunnitelmassa on esitetty alueet, joiden osalta kunnan tulisi ryhtyä toimiin
hulevesien hallinnan parantamiksi ja järjestämiseksi. Näitä ovat mm. nykyisen hulevesiverkoston mittauksiin perustuva selvitys, nykyisten hulevesiliitosten jätevesiviemäriin selvittämiseksi, hulevesiverkoston laajentaminen ja saneeraaminen, ojastojen vetokyvyn parantaminen sekä virtausreittien varmistaminen laadittujen asemakaavojen toteutuessa.
Lapinmäen kaavoituksen yhteydessä on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma,
jossa on esitetty alueen hulevesien hallintatoimet, joiden avulla estetään mm. alapuolisen ojaston liiallinen tulviminen. Kyseiset hallintarakenteet on toteutettava viimeistään kaava-alueen rakentuessa. Lapinmäen yritysalueen hulevesien osalta
kunnan tulee ryhtyä toimiin Kurjenpuron (oja, johon Lapinmäen alueen hulevedet
laskevat) perkaamiseksi. Valtaosa Kurjenpurosta sijaitsee yksityisillä mailla, joten
ensi sijassa kunnan tulee neuvotella maanomistajien kanssa perkauksesta.
Merkittävä osa ojastoa ja tulevaa hulevesiverkostoa sijoittuu yksityisten maanomistajien alueille. Isonkyrön alueella on useita ojitusyhteisöjä, jotka on perustettu aikoinaan ojitustoimituksessa. Näillä vanhoilla ojitusyhteisöillä on edelleen vesilain mukainen oikeus ja velvollisuus pitää ojat ojitustoimituksessa vahvistetun suunnitelman
mukaisessa kunnossa. Ojitustoimituksessa on myös vahvistettu kustannusosittelu.
Ojitusyhteisön päätösvaltaa käyttää yhteisön kokous. Ojitusyhteisön jäseniä ovat
kaikki hyötyalueen sisäpuolella olevat kiinteistöt.
Jos yhteisön toiminta on hiipunut, voi yhteisön jäsen tai valvontaviranomainen kutsua yhteisön kokouksen koolle päättämään hallituksen, taikka yhden tai useamman
toimitsijan asettamisesta huolehtimaan yhteisölle kuuluvista velvoitteista. Yleisesti
hankkeille valitaan toimitsijat yhteisön sääntöjen mukaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Isonkyrön kunnan hulevesiverkoston rakentaminen edellyttää mittavia investointeja
ja toteuttaminen on mielekästä jakaa usealle vuodelle ja yhdistää osin muun kunnallistekniikan rakentamisen kanssa. Mikäli Isonkyrön kunta ryhtyy organisoimaan ojatoimituksia asemakaava-alueilla sekä asemakaava alueiden hulevesien vaikutusalueella, vaati se lisäresursseja, joita ei ole huomioitu talousarvion suunnittelussa. Tekninen lautakunta on esittänyt 2020-2022 vuosien talousavioon investointimäärärahaa ainoastaan hulevesiverkostojen rakentamiselle.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta toteaa;

PÄÄTÖS:

-

Isonkyrön kunta on jo ryhtynyt toimiin aloitteessa esitettyjen hulevesitulvien hallinnan parantamiseksi.

-

aloitteen loppuun käsitellyksi

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TERVAJOEN ASEMAN PAIKOITUSALUEEN RAKENTAMISEN LOPPUSELVITYS JA TALOUSARVIO MUUTOS
Tekn.ltk 1.10.2019 § 88
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”.
Tekninen osasto on toteuttanut Tervajoen aseman paikoitusalueen laajentamisen n.
1900m² rakennustyöt kesän 2019 aikana. Hanke toteutettiin tuntitöinä pyrkien käyttämään paikallisia urakoitsijoita ja tavarantoimittajia. Alun perin rakennettavan alueen laajuudeksi oli suunniteltu n. 1200 m² ja 25 autopaikan lisäys. Hankkeen edetessä päätettiin siistiä myös Parkintien ja paikoitusalueen välinen viherkaista, sekä
perata ko. oja koko paikoitusalueen pituudelta. Lisäksi rakennettavaa aluetta laajennettiin n. 400m² valtion omistamalla alueella sijaitsevan paikoitusalueen puolelle alueen ilmeen yhtenäistämiseksi, sekä asennettiin VR:n toiveen mukaisesti paikoitusalueen ja junaradan väliin kiilakiviä ajoesteeksi. Autopaikojen kokonaismäärä on nyt
60 paikkaa, mikä on 32 autopaikan lisäys alkuperäiseen. Hankkeessa valaistiin koko
paikoitusalue niin, että valaistus kattaa pitkälti myös alkuperäisen, valtion omistaman
paikoitusalueen. Myös koko alueen kuivatusta parannettiin. Pysäköintialue rakennettiin yhdeksi kokonaisuudeksi huomioiden asemakaavan rajoitteet ja museon vaateet.
Paikoitusalueen rakentamista on lisäksi ohjannut kaavamääräys, jossa on mm. edellytetty huomioimaan alueen kulttuurihistorialliset arvot. Alueen ilmettä haluttiin säilyttää mm. hyödyntämällä vanhoja varastoituja kiilakiviä.
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 28.552,86 € (alv 0 %)
Hankkeen kustannusarvio oli 18.000,00 € (alv 0 %)
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta,
- hyväksyy Tervajoen aseman paikoitusalueen rakentamisen loppuselvityksen sekä
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 10.552,86€ lisämäärärahan myöntämistä Tervajoen aseman paikoitusalueen rakentamiselle.
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 82 - 88
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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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 80 - 81
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 82 - 88
___________________________________________________________________
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

