Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta
Aika

02.02.2021, klo 17:34 - 18:55

Paikka

Teams-kokous

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021

Käsitellyt asiat
§1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§2

Pöytäkirjan tarkastus

§3

Ajankohtaiset asiat

§4

Taloussuunnitelma 2021; investointiosan käyttösuunnitelma

§5

Investointihankkeiden työohjelma 2021

§6

Tien nimeäminen; rinnakkaistie Vaiviantien ja Häijääntien välillä

§7

Kuntalaisaloite: Neitsytpolun liikenneturvallisuus

§8

Vesiosuuskunnan/-yhtymän purkaminen

§9

Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaava

§ 10

Häijääntien asemakaavan muutos

§ 11

Ilmoitusasiat

1 (19)

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021

2 (19)

Saapuvilla olleet jäsenet
Aki Tainio, puheenjohtaja
Jarmo Kalliola, 1. varapuheenjohtaja
Harri Mokkila
Marja Seulanto
Mika Laine
Teija June
Kati Seppä, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sihteeri
Antero Alenius, kunnanjohtaja
Risto Linnainmaa
Vilho Ponkiniemi
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Poissa

Annika Ankelo

Allekirjoitukset

Jarmo Kalliola
Puheenjohtaja
§9

Aki Tainio
Puheenjohtaja

Sari Hietala-Karlsson
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
03.02.2021

04.02.2021

Kati Seppä

Teija June

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä toimistopäällikön huoneessa 5.2.2021 ja se on
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi) 5.2.2021.
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Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.

1/2021
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Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

§2
Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teija June ja Kati Seppä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

§3
Ajankohtaiset asiat
Henkilöstöasiat
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021
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§4
Taloussuunnitelma 2021; investointiosan käyttösuunnitelma
HMKDno-2020-304
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Valtuusto hyväksyi 14.12.2020 §48 taloussuunnitelman 2021-2022
Valtuusto on taloussuunnitelman investointiosassa jakanut osan määrärahoista
suoraan nimetyille kohteille ja jättänyt osan määrärahoista lautakunnan päätettäväksi
vuotuisessa käyttösuunnitelmassaan.
Lautakunta voi vuoden aikana tarkentaa käyttösuunnitelmaansa.
Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmassaan taloussuunnitelman 2021
investointiosan määrärahan seuraavasti:
1. Irtaimisto, tekniset palvelut 50 000€
- Ruokapalvelun asiakasmaksupäätteet 12 000€
- Astianpesukone Sasin päiväkotiin 38 000€
2. Kiinteistötoimen rakennushankkeet 100 000€
- Sasin päiväkodin mattojen vaihto 15 000€
- Oikopolun Iv-remontti 30 000€
- Kotorinne D-talon putki- ja märkätilan remontti 47 000€
- Elinympäristöjohtajan päätöksellä jaettavaksi 8 000€
3. Tiestöhankkeet 150 000€
- Asfaltoinnin saneeraukset 60 000€
- Katuvalaistuksen saneeraus kuntoarvion mukaan 90 000€
4. Vesihuoltohankkeet 245 000€
- Etäluettavat vesimittarit 100 000€
- Hulevesiverkoston saneeraus 15 000
- Viemäriverkoston ja laitteistojen saneeraus 100 000€
- Vesijohtoverkoston ja laitteistojen saneeraus 30 000€
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy investointien käyttösuunnitelman.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
hallitus/talous- ja hallintojohtaja, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta,
laskentapäällikkö, taloussuunnittelija, teknisen toimiston henkilökunta

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021
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§5
Investointihankkeiden työohjelma 2021
HMKDno-2020-304
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Liitteet

1 Työohjelma §5.pdf
Taloussuunnitelman 2021 - 2023 investointiosassa on varattu määrärahat vuonna
2021 toteutettaville investointihankkeille. Osa määrärahoista on kohdennettu
valtuustotasolla ja osan määrärahoista lautakunta jakaa käyttösuunnitelmassaan.
Työohjelmaan kirjataan jokaiselle hankkeelle teknisten palvelujen osalta kohteen
vastuuhenkilö/tilivelvollinen. Lisäksi kirjataan hankkeen käynnistyskuukausi.
Investointihankkeiden osalta laskujen hyväksyjänä toimii hankkeen vastuuhenkilö tai
tekninen johtaja.
Esitys vuoden 2021 investointihankkeiden työohjelmaksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy investointihankkeiden työohjelman vuodelle 2021
liitteenä olevan esityksen mukaisena.
Tekninen lautakunta toteaa, että investointihankkeet tulee käynnistää työohjelman
mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
hallitus/talous- ja hallintojohtaja, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta,
laskentapäällikkö, taloussuunnittelija, teknisen toimiston henkilökunta

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021
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§6
Tien nimeäminen; rinnakkaistie Vaiviantien ja Häijääntien välillä
HMKDno-2021-28
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Maanmittauslaitokselta on tullut tieto, että Vt3 Kyröskosken etl hankkeen yhteydessä
toteutettua rinnakkaistietä Vaiviantien ja Häijääntien välillä ei ole nimetty ja tämä
pitäisi kunnan toimesta tehdä. Teiden jotka eivät sijaitse asemakaava-alueella
nimeämisestä päättää tekninen lautakunta.
Nimeämisessä on käytetty apuna paikallista historiaa tuntevia henkilöitä,
jotka ehdottivat tien nimeksi Rapionvuorentietä.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Rinnakkaistie Vaiviantien ja Häijääntien välillä nimetään Rapionvuorentieksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
toimistosihteeri Vataja, maanmittauslaitos

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021
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§7
Kuntalaisaloite: Neitsytpolun liikenneturvallisuus
HMKDno-2020-303
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Kuntaan on toimitettu kuntalaisaloite koskien nopeusrajoituksen asettamista sekä
ajohidasteiden asentamista Kyröskoskelle Neitsytpolulle.
Perusteena aloitteeseen on runsas auto- ja mopoliikenne asutusalueella ja sen
aiheuttamat vaaratilanteet.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Kunta rakentaa toivottuun paikkaan hidasteen kesän 2021 asfaltointitöiden
yhteydessä.
Kokouksen kuluessa teknisen lautakunnan puheenjohtaja teki muutetun
päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta palauttaa asian käsittelyyn valmistelun jatkamiseksi.
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, maanrakennusmestari, kuntalaisaloitteen
tekijät, kunnanhallitus

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021
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§8
Vesiosuuskunnan/-yhtymän purkaminen
HMKDno-2021-47
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Luoma
jari.luoma@hameenkyro.fi
kunnallistekniikan rakennuspäällikkö
Useat vesiosuuskunnat ja -yhtymät ovat olleet kuntaan yhteydessä koska
ympäristöterveys Pirteva on kirjeitse pyytänyt osuuskuntia ja yhtymiä laatimaan
riskinarvioinnin sekä ottamaan verkostovesinäytteet. Hämeenkyrön kunnan
vesihuoltolaitoksella on asiakkaana 46 vesiosuuskuntaa tai -yhtymää.
Pirteva on kirjeessään perustellut pyyntöään mm. seuraavasti:
”Terveydensuojelulain 20 §:ssä säädetään, että talousvettä toimittavan laitoksen
omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden
terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Talousvettä
toimittavan laitoksen riskinarviointi on tehtävä vesilaitoksen ja viranomaisen välisenä
yhteistyönä. Laatimisvelvoite on vesilaitoksella, jota terveydensuojeluviranomainen
avustaa osallistumalla riskinarvioinnin laatimiseen. Riskiarvioinnin tekeminen on
pakollista kaikille vesilaitoksille riippumatta laitoksen koosta, tai siitä onko omaa
vedenottamoa tai ei. Terveydensuojeluviranomainen käsitteleeja hyväksyy
riskinarvioinnin, sekä tekee siitä maksullisen päätöksen. Puutteellisia riskinarviointeja
ei viranomainen voi hyväksyä.”
Kuntaan yhteyttä ottaneet osuuskunnat ovat pääsääntöisesti olleet sitä mieltä, että
vesinäytteiden ottaminen ja arviointien laatiminen on turhaa ajan ja rahan
kuluttamista koska suurin osa osuuskunnista ja yhtymistä ostaa vetensä
Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitokselta jolla arvioinnit on laadittu ja vesinäytteitä
otetaan joka kuukausi. Useat osuuskunnat ja yhtymät ovat lisäksi tiedustelleet
mahdollisuutta lopettaa nykyinen osuustoiminta, jolloin myös terveystarkastajan
pyytämät velvoitteet poistuisivat.
Vesiosuuskunta voidaan purkaa usealla eri tavalla. Se voidaan muuttaa osakeyhtiöksi
ja siinä yhteydessä muuttaa sen toimiala toiseksi. Toisaalta fuusioituminen toisen
vesiosuuskunnan kanssa on myös mahdollista. Vesiosuuskunnan fuusioituminen
kunnan kanssa ei ole lain mukaan mahdollista. Vesiosuuskunta voidaan myös purkaa
selvitystilan kautta, jolloin vesiosuuskunta poistetaan rekisteristä ja sen elinkaari
oikeushenkilönä päättyy.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Vesihuoltolaitos lähettää helmikuun aikana kaikille vesiosuuskunnille ja -yhtymille
kirjeen missä kerrotaan millä ehdoilla osuuskunta tai yhtymä voidaan purkaa. Ne alle
20 kiinteistön osuuskunnat ja yhtymät jotka itse haluavat lopettaa toimintansa
voidaan ottaa seuraavin ehdoin omina yksittäisinä kiinteistöinä ilman uutta
liittymismaksua Hämeenkyrön kunnan suoriksi asiakkaiksi.
Ehdot:

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021
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Osuuskunnat ja yhtymät suorittavat purkamisen itse omien sääntöjensä ja lakien
edellyttämällä tavalla ja ilmoittavat purkamisesta ja kiinteistöjen halusta liittyä suorina
asiakkaina Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen asiakkaiksi.
Kunta asentaa tai vaihtaa kiinteistöön kunnan vesimittarin ja kiinteistön kanssa
tehdään tai päivitetään uusi kiinteistökohtainen vesisopimus. Samassa yhteydessä
osuuskunnan tai yhtymän vesimittari luetaan ja loppulasku lähetetään osuuskunnalle
ja yhtymälle.
Osuuskuntien ja yhtymien maksama edullisempi käyttömaksu (tukku kulutus) lakkaa
ja kiinteistöiltä laskutetaan jatkossa tavallisen kulutuksen mukainen käyttömaksu mikä
tällä hetkellä on noin 21 % kalliimpi.
Osuuskuntien ja yhtymien vesijohtoverkosto ei siirry kunnan omistukseen vaan se jää
entisten osakkaiden yhteisomisteiseksi tonttijohdoksi. Liityntäpiste kunnan
verkostoon on edelleen mittauskaivo mikä myös kirjataan kaikkien kiinteistöjen
vesisopimukseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Pirteva, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, toimistositeeri Artola

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021
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§9
Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaava
HMKDno-2017-361
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Sasi, Mahnala, Laitila ja Metsäkulma muodostavat vetovoimaisen pientaloasumisen ja
maaseutuelinkeinojen alueen vesistöjen ääreen, Hämeenkyrön keskustasta kaakkoon.
Alue on lähes kokonaan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kunta haluaa
edistää alueen elinvoimaisuutta ja arvojen säilymistä ja on siksi käynnistänyt uuden
osayleiskaavan laatimisen. Tavoitteena on osoittaa kuivan maan ja rantojen
asuinpientalojen ja lomarakennusten rakennuspaikat suoraan rakennusluvilla
rakennettaviksi.
Suunnittelualueen rajauksen lähtökohtana on voimassa olevan Sasi - Mahnala - Laitila -
osayleiskaava (kv hyv.1992). Lisäksi mukaan on otettu Siurontien varsi, Metsäkulma ja
Matalusjoen alajuoksun valuma-aluetta sekä alueita Palkon kylästä. Suunnittelualueen
pinta-ala on noin 62 km2 ja se on yhdyskuntarakenteeltaan lähes kokonaan haja-
asutusaluetta. Valtatietä 3 pitkin alueelta on 15 min kunnan keskustaan ja 30 min
Tampereelle. Alue on nykyisellään suunnittelutarvealuetta.
Uuden osayleiskaavan laatiminen on tarpeen monesta syystä. Voimassa oleva Sasi -
Mahnala - Laitila -osayleiskaava on tiedoiltaan vanhentunut, koska kaava ja sen
selvitykset on laadittu noin 30 vuotta sitten. Osayleiskaava on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 31.8.1992, vahvistettu lääninhallituksessa 30.12.1992 ja saanut
lainvoiman 23.12.1993.
Voimassa oleva osayleiskaava on myös laadittu ennen Maankäyttö- ja rakennuslain
muutoksen voimaantuloa (5.2.1999). Laadinta-ajankohdan jälkeen on tullut myös
useita muita lakimuutoksia, jotka uudessa kaavassa tulee ottaa huomioon (esim.
vesihuoltolaki, luonnonsuojelulaki). Voimassa olevasta osayleiskaavasta puuttuvat
aluetta koskevat ajantasaiset tiedot, kuten mm. elinkeinotoiminnan tarvitsemat alueet
ja yhteydet, vesihuollon toiminta-alue, kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnon
arvokohteet ja -alueet ja virkistysyhteydet. Myös asumiselle varattujen alueiden
laajuus ja sijainnit vaativat tarkistuksia, alueelle on myös rakennettu uusia palveluita ja
kunnallistekniikan verkostoja.
Uusia tavoitteita suunnittelutilanteeseen asettavat myös:
Hämeenkyrön strateginen yleiskaava (kv hyv. 2.11.2015)
Vt3-tiesuunnitelma (2016)
Kolmen helmen joet -raakkuhanke
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 (mkv hyv. 2017)
Hinku-foorumiin liittyminen (kv hyv. 13.3.2017)
kuntastrategia Menestyvä Hämeenkyrö 2030 (kv hyv. 16.4.2018)
Hämeenkyrön ilmasto-ohjelma (kv hyv. 8.6.2020)

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021
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Suunnittelutarvealueena alueelle on kohdistunut vuosittain useita uusien
rakennuspaikkojen hakemuksia. Osayleiskaavan laatiminen on tarpeen alueen
kokonaispotentiaalin selvittämiseksi ja arvokkaan ympäristön turvaamiseksi.
Hämeenkyrön kunnanhallitus on asettanut Hämeenkyrön Sasi-Mahnala-Laitila-
Metsäkulma -oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville
7.12.2020-15.2.2021 väliseksi ajaksi.
Tekniseltä lautakunnalta pyydetään lausuntoa aineistosta 15.2.2021 klo 15 mennessä.
Mahdollinen lausunto tulee toimittaa kunnanhallitukselle.
Oheismateriaali: Valmisteluvaiheen kaavaselostus, valmisteluvaiheen kaavakartta
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Teknisellä lautakunnalla ei ole Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -oikeusvaikutteisen
osayleiskaavan valmisteluvaiheesta lausuttavaa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että Aki Tainio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi. Syy intressijääviys. Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan toimi
teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Jarmo Kalliola.
Tiedoksi
kaavoitus, kunnanhallitus

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021
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§ 10
Häijääntien asemakaavan muutos
HMKDno-2019-467
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Hämeenkyrön kunnanhallitus on asettanut Häijääntien maantiealueen
asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville 10.12.2020-18.1.2021.
Kaavamuutos koskee ensisijaisesti Häijääntien - Kyreltien tulevan kiertoliittymän
katualuetta. Kaava käsitellään vähäisenä kaavamuutoksena: ehdotusvaiheen jälkeen
kaavan hyväksyy kunnanhallitus. Tekniseltä lautakunnalta on pyydetty lausuntoa
18.1.2021 mennessä.
Oheismateriaali: Kaavakartta ehdotusvaihe ja kaavaselostus ehdotusvaihe
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Teknisellä lautakunnalla ei ole asemakaavanmuutoksen ehdotusvaiheesta lausuttavaa.
Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kaavoitus

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021
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§ 11
Ilmoitusasiat
1. Viranhaltijapäätökset
Tekninen johtaja/elinympäristöjohtaja
§1 5.1.2021 Investointimäärärahan siirto
§2 18.1.2021 Lupa käyttää Hämeenkyrön kunnan omistamia maita SOTKA-hankkeessa
§9 18.11.2020 Vesihuollon kaukokäytön valvomokoneuusinnat ja valvomojärjestelmän
lisäykset
Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö
§1 7.1.2021 Jätevedenpuhdistamon tarkkailu vuonna 2021
Maanrakennusmestari
§1 21.1.2021 Kaivu- ja sijoituslupa Kirkkokatu, IPP
§2 21.1.2021 Kaivu- ja sijoituslupa Korkomäentie, Elenia Verkko
§3 28.1.2021 Lupa vaalimainostelineiden pystyttämiselle
Ruokapalvelupäällikkö
§4 17.11.2020 Biojäteyksikön hankinta
2. Venienergia
- 4.1.2021 sähkönhintakiinnityksiä
- 4.1.2021 Sähkönhankintapalvelusopimuksen päivitys
3. KVVY
- Kertaraportti 5.1.2021 puhdistamon tarkkailusta
- Jaksoraportti 17.11.2020 puhdistamo
4. Kunnanhallitus
- §222 Henkilöstön työvaatteiden ja sairaalatekstiilien vuokraus ja pesulapalvelun ja
vaihtomatto ja käsipyyhepalvelun hankinta
- §226 21.12.2020 Esisopimus Koskilinnan vuokraamisesta
5. Vuoden 2021 kevään kokoukset
6. Hämeenkyrön väylän yleisötilaisuus 23.2.2021 facebookissa
7. Raportti sisäisen valvonnan arviointikyselystä
8. Sasi-Mahnalan yleiskaavan yleisötilaisuus etäyhteyksin 28.1.2021
9. Traficomista kielteinen avustuspäätös koskien Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen
investointiohjelmaa, valtionavustus 2020
10. Esimiehet käyvät alaistensa kanssa Henkilöstötutkimuksen raportin läpi ja pohtivat
mahdollisia keinoja epäkohtien parantamiseksi
11. Jätehuollon yhteistoiminta-alueen vuosittainen info- ja keskustelutilaisuus
29.1.2021
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirja
02.02.2021
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Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021

18 (19)

Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §9, §10, §11
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021

19 (19)

Oikaisuvaatimus
§4, §5, §6, §7, §8
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön kunnan tekninen
lautakunta.
Postiosoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000

