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Teknisten palveluiden lautakunta § 45 18.05.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

TEKPALV 18.05.2021 § 45
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöy tä kir ja tarkastetaan 24.5.2021 ja pidetään yleisesti nähtävillä
25.5.2021 teknisessä toimistossa.

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Kal lio-
aho ja Ari Rajamäki. Pykälän 49 osalta kolmanneksi pöy tä kir jan tar-
kas ta jak si esteellisyyksien osalta valittiin Janne Tervonen.

  _________

  Etäyhteydellä teamsin kautta yhdenvertaisella kuva- ja
ääniyhteydellä kokoukseen osallistuivat lautakunnan jäsenistä Liisa
Knaapi ja Jaana Kallioaho sekä varajäsen Raija Rihkajärvi.
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Teknisten palveluiden lautakunta § 46 18.05.2021

Rakennusmestarin virkavaalin vahvistaminen

19/01.01.01/2021

TEKPALV 18.05.2021 § 46
Teknisten palveluiden lautakunta päätti valita kokouksessaan
13.4.2021/§42 rakennusmestarin virkaan rakennusmestari (AMK)
Kim mo Jo ki sen. Jokinen on ilmoittanut ottavansa viran vastaan.

Virkavaali on viranhaltijalain 7§:n mukaan ehdollinen, kunnes ter vey-
den ti las ta esitetään hyväksyttävä todistus. Hyväksyttävä todistus on
toi mi tet tu työnantajalle 10.5.2021.

Rakennusmestarin tehtävänkuvaus pykälän liitteenä.

Jokinen on aloittanut kaupungin pal ve luk ses sa muissa teh tä vis sä
3.5.2021, kunnes virkaan valinta on saanut lain voiman.

Hallintosäännön 55§:n mukaan toimielin, osastopäällikkö ja esi mies
päättävät henkilöstöjaoksen ohjeiden mukaisesti ottamansa hen ki-
lös tön tehtäväkohtaisesta peruspalkasta palvelussuhteen al kaes sa
sekä sen tarkistamisesta palvelussuhteen kestäessä.

Valmistelija:  tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää vahvistaa ra ken nus mes ta-
rin virkavaalin. Jokisen virantoimitus toistaiseksi voimassaolevaan
ra ken nus mes ta rin virkaan alkaa 1.6.2021. Rakennusmestarin teh tä-
vä koh tai nen palkka on 3429 euroa. Virkasuhteessa noudatetaan
kuu den (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
 säh kö pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Kimmo Jokinen
 Taloustoimisto / palkanlaskenta
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Teknisten palveluiden lautakunta § 47 18.05.2021

Talousarvion 1. kolmanneksen toteutuminen

85/02.02.00/2020

TEKPALV 18.05.2021 § 47
Talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on raportoitava talous- ja
tuo tos tie ton sa kaupunginhallitukselle vuosikolmanneksittain. Toi mi-
eli men tuotokset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumatilanne
ra por toi daan siten, että toimielin on käsitellyt ensimmäisen kol man-
nek sen 26.5 mennessä.

KÄYTTÖTALOUS
Taloushallintoraportin 11.5.2021 mukaan teknisten palveluiden lau-
ta kun nan alaisen käyttötoiminnan toteutumat huhtikuun loppuun
men nes sä ovat:

Muutos
Talousarviosta on poistettu ympäristövalvonnan tulosalueen mää rä-
ra hat, näiden siirryttyä elinvoimaosaston alle.

Käyttötalouden toteutuma, huomiot
Käyttötalouden tasainen menototeutuma huhtikuun lopussa olisi
33,3%. Taloushallinnon raportin tulostuspäivänä kaikki huhtikuun
me not ja tuotot eivät vielä näy toteutumaluvuissa.
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Hallinto
Lomapalkkakustannuksia ei vyörytetty, rasittavat vielä ko ko nai suu-
des saan hallintoa.

Ylläpito ja rakentaminen
Liikenneväylien/urheilualueiden tuottototeutumasta puuttuu ko ko nai-
suu des saan vielä liikuntahallin tilavuokrat.
Metsän myyntituotoista on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä
26%.

Tilapalvelun hallintoa rasittaa vielä jyvittämättömät laitoshuollon,  sii-
vous työn joh ta jan sekä väistötilojen kustannukset.

Asuinkiinteistöjen isännöinnin määräraha ei tule riittämään. Ta lous-
ar vion valmisteluvaiheessa oletuksena on ollut, että asunnot siir ty vät
Vuokrataloille pian vuoden vaihteen jälkeen. Mikäli siirto ta pah tuu
vasta ensi vuoden alusta, ylittyy isännöintiin varattu määräraha
n.18.000 eurolla.

Tilapalvelun tuotannollisten rakennusten vuokratuotoista jää hallin
myyn nin vuoksi toteutumatta noin 60.000 euroa.

Toimintatuottojen toteutumat huhtikuun loppuun mennessä:

Toimintayksikkö TA 2021 TOT 04.2021 %
Ruokahuolto 157 3220 543 397 35
Tilapalvelu tuotannolliset rak. 477 019 148 695 31
Tilapalvelu asuinrakenn. 643 195 221 534 34
Tilapalvelu hallintokuntien rak. 3 950 958 1 290 701 33
Vesihuolto (* 688 170 148 871 22
(* vesihuollon toimintatuotot maalikuun loppuun mennessä

Pykälän oheismateriaalina käyttötalouden toteutumat osastoittain ja
toimintayksiköittäin.

INVESTOINNIT
Investointien toteutumat kustannuspaikoittain pykälän oheis ma te ri-
aa li na.

MUUT LIITTEET
 Pykälän liitteenä yksikkökustannukset/tuotokset (llite 1), ope ra tii vis-

ten tavoitteiden toteutuminen (liite 2) sekä kiinteistöjen vuok raus as-
teet (liite 3)

Valmistelija:  toimistopäällikkö

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden
ja investointien toteutumat talousarviovuoden ensimmäisen kol man-
nek sen osalta sekä päättää antaa toteutumat edelleen tiedoksi kau-
pun gin hal li tuk sel le ja -valtuustolle.
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Päätös:  Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224, sähköposti:
etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: talousjohtaja / kaupunginhallitus/ -valtuusto
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Teknisten palveluiden lautakunta § 48 18.05.2021

Yksityisteiden perusparannushankkeiden määräraha

TEKPALV 18.05.2021 § 48

Kuluvan vuoden talousarvion käyttötalouteen on va rat tu yk si tyis tie-
avus tuk siin 221.900 euroa. Tästä määrärahasta on toteutettu myös
vuo sit tai set Ely:n hyväksymät teiden perusparannushankkeet, joi ta
myös kaupunki on osaltaan avustanut. Vuosittaisia pe rus pa ran nus-
hank kei ta on ollut harvakseltaan ja kaupungin avustusosuus on ol lut
yleen sä muutamia tuhansia euroja.
Kuluvalle vuodelle on haettu avustusta kahden yksityistien pe rus kor-
jaa mi seen, joista toiseen, ELY on jo myöntänyt oman avustuksensa.
Hank keen kaupungin avustettava maksuosuus on noin 3.500 eu roa.
Toi seen perusparannushankkeeseen kaupungin avus tus osuus tul-
lee olemaan noin 20.000 euroa (kokouspäivään mennessä ei Ely:n
avustuspäätöstä ole vielä saatu).

Vuoden 2021 talousarvion yksityisteiden avustukset -määrärahassa
ei ole varauduttu mittaviin pe rus kor jaus hank kei siin. Pienempi hanke
voi daan määrärahaan si säl lyt tää, mutta suurempi pe rus kor jaus han-
ke on jo avustuskus tan nuk sil taan niin merkittävä, että mikäli ta lous-
ar vios sa olevaa yk si tyis tei den avustusmäärärahaa käytetään pe rus-
kor jaus hank kee seen, tie täi si se nykytasossa kuluvan vuoden yk si-
tyis tie avus tus ten leik kaa mis ta noin 10%:lla.

Mikäli yksityisteiden avustustaso halutaan pitää nykyisellä tasolla, on
pe rus kor jaus han kkeen avustamista varten haettava lisämäärärahaa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, määrärahatarvetta ar-
vioi taes sa on kiinnitettävä erityistä huomiota ko ko nais ta lou del li seen
tar kas te luun koko toimielimen osalta. Jos toimielimen on kui ten kin
teh tä vä esitys lisämäärärahasta, on esityksen liitteeksi laa dit ta va toi-
mi eli men talouden kokonaistarkastelu, sekä erittely tileistä ja kus tan-
nus pai kois ta.

Valmistelija:  rakennusmestari / tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta keskustelee vaihtoehdoista ja
päät tää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:  Keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle 20.000 euron lisämäärärahaa
avustettavan yk si tyis tien peruskorjaamiseen hallinnon tulosalueelle,
kustannuspaikalle yk si tyis tiet (5851.7009).
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
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 Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja
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Teknisten palveluiden lautakunta § 49 18.05.2021

Yksityistieavustukset 2021

96/02.05.01/2021

TEKPALV 18.05.2021 § 49
 Virtain kaupungin yksityisteiden hoidon ja kunnossapidon avus ta mi-
seen  hyväksytään seuraavat avustusperiaatteet:

Yksityistielle myönnetään avustusta vakituisen asutuksen (yksi ym-
pä ri vuo ti nen asuttu kiinteistö) perusteella. Avustusta ei myönnetä
mök ki teil le. Avustettavan tien vähimmäispituus on 500 metriä.

Harkinnanvaraisesti voidaan myöntää avustusta muun liikenteellisen
mer ki tyk sen perusteella. Tällaisia ovat mm. tien tieverkostollinen
ase ma (tie yhdistää kaksi tai useampia teitä) tai jos muiden kuin tie-
osak kai den liikennemäärä on tien kokonaisliikenteestä huomattava.

Erityisistä syistä voidaan tapauskohtaisesti  avustaa teitä, jotka ovat
al le 500 metriä. Erityisiä syitä voivat olla mm. invaliditeetti tai sairaus
(ter veys vi ran omai sen lausunnon mukaan). Silta tai luonnon olo suh-
teis ta johtuvat poikkeukselliset syyt kuten luonnon katastrofi, tulva
tai maanvyöry.

Mikäli vakituinen asutus tien vaikutusalueella loppuu, avustus lak-
kau te taan seuraavan kalenterivuoden alussa.

Tarkemmat avustuskelpoisuusehdot, kunnossapitoluokkien määritys
ja laskentamenettely, pysyvän asutuksen pääsyteiden ohjeistus,
avus tuk sen hakumenettely, hyväksyttävät kustannukset ja avus tuk-
sen määräytyminen  seuraavasti:

Avustuskelpoisuuden ehtoja
Yksityistie on yksityistielain 84 §:n perusteella avustuskelpoinen, jos 
tietä koskevien asioiden hoitoa varten on perustettu tiekunta ja että
tie kun taa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä
tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset, kuten lain 50
§:ssä edellytetään.

Tiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai se
on tar peel li nen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään vii den sa-
dan met rin matkalla ja sen vaikutuspiirissä on vähintään yksi py sy-
väs ti asut tu talous.

Tien tai sen osa ei ole avustuskelpoinen, jos
 -se on pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä (viljelytie, metsätie)
 -se johtaa pelkästään vapaa-ajan asunnoille (mökeille)
-se on asemakaava-alueella (ranta-asemakaavoja lukuun ottamatta)
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Pysyvän asutuksen pääsytie on avustuskelpoinen vain viimeiseen
py sy väs ti asuttuun talouteen saakka. Tällaisella tiellä myös avus tet-
ta van parantamishankkeen täytyy olla pysyvän asutuksen käyt tä mäl-
lä tienosalla. Mikäli tiellä on merkittävästi muiden, kuin tieosakkaiden
ai heut ta maa läpikulkuliikennettä, on tie avustuskelpoinen koko pi tuu-
del taan. 

Kunnossapitoluokkien määritys
Kunnossapitoavustusta saavat tiet jaetaan neljään kun nos sa pi to-
luok kaan. Rekisteröimättömien avustuskelpoisten teiden kohdalla
nou da te taan kunnossapitoluokan 4 ehtoja. Luokitusta tehtäessä on
käy tet ty pohjana yksityisteiden valtionavustuskelpoisuusohjeita.
Tien kunnossapitoluokka määrätään sen kunnossapitotarpeen pe-
rus teel la.

Tien kunnossapitoluokka määritellään seuraavin perustein:

Tien tai sen osan kunnossapitoluokka määritetään val tion avus tus-
kel poi suus ha ke muk ses sa esitettyjen ja tarkastettujen "vai ku tus alu-
een maankäyttö ja liikennetietojen" -perusteella. Liikennettä ai heut-
ta vis ta tekijöistä saa pisteitä seuraavan laskentakaavan mukaisesti:
P= A/3 + B/12 + C/150 + D/1000 + E/15 + F/5 + G/7 + H*I/5*L +
J*I/50*L, jossa

P =  kokonaispistemäärä
A =  pysyvästi asuttujen talouksien lukumäärä
B =  vapaa-ajan asuntojen lukumäärä
C =  peltopinta-ala hehtaareina
D =  metsäpinta-ala hehtaareina
E =  kevyt linjaliikenne ajoneuvoina viikossa
F =  raskas linjaliikenne ajoneuvoina viikossa
G =  läpikulkuliikenne ajoneuvoina vuorokaudessa
H =  raskas erityisliikenne ajoneuvoina viikossa
J =  kevyt erityisliikenne ajoneuvoina viikossa
I =  erityiskohteen etäisyys tien tai sen osan alkupäästä  
                        kilometreinä
L =  tien tai sen osan pituus kilometreinä

Erityisliikenteellä tarkoitetaan tien varrella sijaitseviin koulutus-, pal-
ve lu- tai tuotantolaitoksiin sekä terminaaleihin suuntautuvaa lii ken-
net tä.

Jos tie jakautuu liikenteellisesti selvästi erilaisiin osiin, kun nos sa pi to-
luok ka määritetään kullekin osalle erikseen. Erillistä määritystä ei
kui ten kaan tehdä alle kilometrin pituiselle tien osalle.

Laskennassa saatu pistemäärä pyöristetään lähimpään täyteen ko-
ko nais lu kuun. Tien kunnossapitoluokka määräytyy saadun pis te-
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mää rän perusteella seuraavasti:

Pistemäärä   Kunnossapitoluokka
vähintään 20 =20  1
10-19  =10 mutta <20 2
4 - 9  =4 mutta < 10 3
alle 4  <4  4

Laskennalliset kunnossapitokustannukset
Laskennallisia kunnossapitokustannuksia määritettäessä läh tö koh ta-
na käytettävät kunnossapidon kustannukset ovat vuoden 2002 kus-
tan nus ta sos sa 910 euroa/km. Maarakennuskustannusindeksin muu-
tok sen mukainen kustannustaso 2015/9 on 1275 euroa/km. Kus tan-
nus in dek si tarkistetaan 4 vuoden välein.

Kunnossapitoluokittain kilometrikustannukset määritetään   käyttäen
seu raa via kertoimia.

Kunnossapitoluokka  Kerroin
  1 1,50
  2 1,25
  3 1,00
  4 0,75

Ennen uuden luokituksen käyttöönottoa avustusta hakevien tie kun-
tien liikenteelliset ja muut luokitukseen tarvittavat tiedot päivitetään
ajan ta sai sik si. Mikäli tiekunnissa tapahtuu pysyvän asutuksen muu-
tok sia, tai muita merkittäviä muutoksia on luokitusta tarkasteltava
vuo sit tain. Muilta osin tarkastelut tehdään neljän vuoden välein.

Enimmäisavustuksen suuruus
Tien kunnossapitoavustuksen suuruus määräytyy laskennallisesti
tien tai tien osien kunnossapitoluokkien perusteella (YksTA 13 §)

Vuonna 2011 työryhmän esittämät enimmäiskustannukset ja kun-
nos sa pi to luo kat, sekä indeksillä tarkistetut enimmäiskustannukset
ovat seuraavat.

Kunnossapitoluokka             v. 2011 €/km             v. 2016 €/km
Kunnossapitoluokka 1                  2008,50 €                  1913,20 €
Kunnossapitoluokka 2                  1673,75 €                  1594,30 €
Kunnossapitoluokka 3                  1339,00 €                  1275,45 €
Kunnossapitoluokka 4  1004,25 €                    956,60 €

Pysyvän asutuksen pääsytiet
Pysyvän asutuksen pääsytienä pidetään yksityistieasetuksen 8§:n
mu kaan asutuksen pääasiallista kulkuyhteyttä paikalliseen hallinto-
tai palvelukeskukseen.
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Avustuskelpoisuuden ehtona on, että tie tai sen osa toimii tällaisena
pää sy tie nä yhtäjaksoisesti yhteensä vähintään 500 metrin matkalla.
Tien vaikutuspiirissä on oltava vähintään yksi pysyvästi asuttu ta-
lous.
Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ym-
pä ri vuoden ja joka on väestölain (507/1993) väes tö tie to jär jes tel-
mään tallennettu asuinpaikka. (YksTA 8§)

Hakumenettely ja hyväksyttävät kustannukset
Kunnossapitoavustusta voivat hakea järjestäytyneet tiekunnat.

Avustushakemus liitteineen tuli jättää Virtain kaupungin tekniselle
osas tol le 7.4.2021 mennessä. Hakemus oli saatavilla myös
osoitteessa www.virrat.fi/tekniset palvelut.

Tiekunnan on liitettävä hakemukseen jäljennös tiekunnan ti lin pää-
tös tie dois ta (huom. alkuperäiset tositteet säilytetään tiekunnan ar kis-
tos sa mahdollista tarkastusta varten).

Edelleen tiekuntien on liitettävä avustushakemukseen jäljennös tie-
kun nan vuosikokouksen pöytäkirjasta, josta ilmenee kun nos sa pi to-
vuo den tilien tarkastus ja vastuuvapauden myöntäminen ti li vel vol li sil-
le. Poikkeusolojen vuoksi vuoden 2021 avustushakemukseen ei tar-
vit se liittää vuosikokouksen pöytäkirjaa, mikäli vuosikokousta ei ole
voi tu järjestää. Kun nos sa pi to kus tan nuk siin hy väk sy tään myös
kohtuulliset hallintokustannukset (kirjanpito yms.). Pe rus pa ran nus-
hank kei den avustus on harkinnanvaraista ku ten hoito- ja
kunnossapitokustannuksetkin.

Avustusta myönnetään vuotuisiin kunnossapitokuluihin to teu tu nei-
den kustannusten perusteella. Mikäli toteutuneet kustannukset ylit tä-
vät kunnossapitoluokan laskennalliset kustannukset käytetään avus-
tus pe rus tee na laskennallisia kustannuksia.

Avustuksen määräytyminen
Avustuksen taso määräytyy vuosittain kaupungin valtuuston päät tä-
män määrärahan puitteissa.
Tienpitäjältä edellytetään kussakin tapauksessa vähintään 20%
oma vas tuu osuut ta hoito- ja kunnossapitokustannuksissa.

Virtain kaupungilla on hyväksytty seuraavat avustusperiaatteet:

Teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarviossa on varattu yk si-
tyis tie avus tuk siin ja perusparannushankkeisiin 221.900 euron mää-
rä ra ha.

Tekninen lautakunta myöntää vuosittain avustusta yksityisteiden
tien pi tä jil le toteutuneiden kunnossapitomenojen mukaan.
Avustusta jaettaessa käytetään 2011 hyväksyttyjä avustusehtoja.
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Avustukset teittäin pykälän liitteenä.

Valmistelija:  rakennusmestari

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää myöntää yksityisteiden
tien pi toon kunnossapitoavustusta seuraavasti:

 Tieryhmä I tiekunnat, liite 1
hakemuksien lukumäärä 138 kpl
teiden yhteispituus 383,02 km
tiekuntien ilmoittamat kustannukset 485.596,50 €
teknisen lautakunnan hyväksymät kustannukset 376.330,86 €
avustukset yhteensä 214.218,67 €

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Tiekunnat

  Esteelliset poistuivat kokouksesta vuorollaan kunkin tien
yksityistieavustuksesta päätettäessä. Esteelliset teittäin:

  - Armi Rajala: 118. Hietikko
  - Ari Rajamäki: 15. Niinimäki, 22. Koivisto, 36. Aho, 245. Ilvesniemi
  - Jaana Kallioaho: 26. Rintamäki, 27. Ruohosto, 142. Pikkupetu
  - Pasi Aho: 1. Koro-Pirttimäki, 116. Kallioniemi
  - Pertti Niemi: 8. Jäähdyspohja
  - Raija Rihkajärvi: 107. Mäntyharju
  - Liisa Knaapi: 69. Purra
  - Pentti Tikkanen: 115. Raiski

  _________

  Tämän pykälän ajan toisena pöytäkirjantarkastajana toimi
varsinaisten pöytäkirjantarkastajien esteellisyyksien osalta Janne
Tervonen

  _________
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Teknisten palveluiden lautakunta § 50 18.05.2021

Tiedoksi teknisten palveluiden lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä

TEKPALV 18.05.2021 § 50
Kuntalain (365/95) 51 §:
 ”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai
 johtosäännössä  määrätty  kunnan  viranhaltija  voivat  ottaa  kun-
nan hal li tuk sen  käsiteltäväksi  asian,  joka  on  tämän  lain  nojalla
siir ret ty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kun nan hal li tuk-
sen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
teh nyt päätöksen. Mitä  1  momentissa  säädetään,  koskee  vas taa-
vas ti  lautakuntia,  niiden  puheenjohtajia  tai  johtosäännössä  mää-
rät tyä  viranhaltijaa asian omaisen  lautakunnan  alaisen  vi ran omai-
sen  tai  lautakunnan jaoston  toimivaltaan  siirretyissä  asioissa,
joll ei  kunnanhallitus, kunnan hallituksen puheenjohtaja,  kun nan joh-
ta ja  tai  1  momentissa tarkoitettu johtosäännöissä määrätty kunnan
vi ran hal ti ja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen kä si-
tel tä väk si.
 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätök-
ses tä on tehtävä.
 Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi mi tus-
me net te lyä koskevia asioita; eikä
 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai so si aa li-
toi men asioita.
 Teknisten palveluiden lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat vi-
ran hal ti ja pää tök set:

Tekninen johtaja:
- § 33 Lupa torialueen käyttöön
- § 32 Hankintapäätös, päällystystyöt 2021
- § 31 Maanvuokrasopimus 936-409-10-216
- § 30 Käytöstä poistettujen koneiden myynti
- § 29 Katu- ja sijoituslupa Rantatie 14 / ElmoNet Oy
- § 28 Irtisanoutuminen / Ravitsemistyöntekijä
- § 27 Vesihuoltolaitoksen sakeuttamoaltaan koneiston saneeraus
- § 26 Sprinkler-pumppaamoa koskevan sopimuksen lisävastuun
kor vaa mi nen
- § 23 Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen, Seinäjärven Erä ry,
mää rä ala Metsä-Isoniemi 936-403-14-13

Toimistopäällikkö, osastopäällikön sijaisena:
- § 1 Laitoshuoltajan valinta

Rakennusmestari:
- § 1 Urheilukentän varusteet
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 Lupavalmistelija:
- § 2 Tien nimeäminen ja/tai osoitenumerointi, Ihalantie
- § 3 Osoitenumerointi, Hauhuuntie
- § 4 Tien nimeäminen ja osoitenumerointi, Jyrkeentie

Valmistelija:  toimistosihteeri

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset
tie dok seen ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin sisältyviä
asioi ta

Päätös:  Keskustelun jälkeen teknisten palveluiden lautakunta päätti yk si mie-
li ses ti käyttää ot to-oi keut taan teknisen johtajan vi ran hal ti ja pää tök-
seen §30/2021, käy tös tä poistettujen koneiden myynti. Muilta osin
eh do tus hy väk syt tiin.
_________
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Teknisten palveluiden lautakunta § 51 18.05.2021

Ranta-Tupparintien yksityistien perusparannusavustus

TEKPALV 18.05.2021 § 51
Ranta-Tupparin yksityistie sijaitsee Herrasessa. Tiekunnan tien pi-
tuus on 0,90 kilometriä. Tien vaikutusalueella on asutusta ja metsää
se kä kesäasukkaita. Tien perusparannusta tehdään tien kui va tuk-
sen ja kantavuuden parantamiseen.

Valmistelija:  rakennusmestari

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää myöntää Ranta-Tupparin
yk si tyis tiel le perusparannusavustusta tien peruskorjaukseen 20%
hy väk sy tyis tä kustannuksista, kuitenkin enintään 3487 euroa. Avus-
tus maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 2441 euroa
mak se taan kun työt kohteessa on aloitettu ja loppuavustus kun työ
on val mis ja todelliset kustannukset selvitetty. Tiekunnan on
pidettävä eril li nen kirjanpito hankkeen menoista ja tuloista.
Avustuksen ehtona on YTL 85§

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
 sähköposti: etu ni mi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Ranta-Tupparintie / toimistosihteeri, tekninen

  Asiantuntijana toiminut rakennusmestari Antti Salminen poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:50
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 52 18.05.2021

Tiedoksi kirjelmiä ja päätöksiä

TEKPALV 18.05.2021 § 52
Tekninen toimisto

 - Teknisen osaston kesälomalista v. 2021
 - Ruokahuoltopalvelun kesälomalista v. 2021
 - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 22.04.2021
 - Kutsu 26.4.2021, Yhteistoimintalain mukainen kuulemistilaisuus ti-

la pal ve lun laitoshuollon sisäisistä toiminnanmuutoksista
 - Teknisen osastopalaverin muistio 4.5.2021
 - Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 2020

KVVY
- Tutkimusraportti 2/2021, 24.3.2021 keskuspuhdistamo
- Virtain kaupungin keskusjätevedenpuhdistamon käyttö- ja pää stö-
tark kai lun vuosiyhteenveto 2020. Vuosiyhteenveto pylälän liitteenä.

Alueellinen jätehuoltolautakunta
- Ote pöytäkirjasta 14.04.2021 § 16, Alueellisen jä te huol to lau ta kun-
nan vuosikertomus
- Ote pöytäkirjasta 14.04.2021 § 20, Jätemaksukertymän käyttö
vuon na 2020

Parkanon kaupunki/tekninen lautakunta
- Ote pöytäkirjasta 21.04.2021 § 5, Virtain kaupungin tiedustelu
asian tun ti ja pal ve lu jen ostamisesta (tonttijakojen laadinta ja poh ja-
kart to jen hyväksyntä)

Kaupunginhallitus
- ote pöytäkirjasta 26.04.2021 § 129, Suunnittelutarveratkaisu kiin-
teis töl le 936-409-28-325/Virtain kaupunki

Valmistelija:  toimistosihteeri

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee päätökset ja kirjelmät
tie toon saatetuiksi.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 53 18.05.2021

Maankäyttöinsinöörin viranhaun keskeyttäminen

TEKPALV 18.05.2021 § 53
Maankäyttöinsinöörin virkaa ei ole saatu täytettyä. Virka on ollut
haettavana useaan kertaan, viimeksi ajalla 26.2 - 7.4.2021.

Parkanon kaupungilta on tiedusteltu mahdollisuutta saada os to pal-
ve lu na asiantuntijapalvelua tonttijakojen laadinnassa  ja poh ja kart to-
jen hy väk symisessä. Parkanon tekninen lautakunta on käsitellyt
asiaa kokouksessaan ja päättänyt 21.4.2021/§5, että kaupunki voi ti-
la päi ses ti myydä maan käyt tö in si nöö rin sä työaikaa Virroille, mikäli
Vir rat itse vastaa maastotöistä ja tar kas tuk sis ta.

Näin ollen maankäyttöinsinöörin viranhaku voidaan toistaiseksi kes-
keyt tää ja asettaa virka uu del leen haettavaksi myöhemmin.

Valmistelija:  tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää keskeyttää maan käyt töin-
sinöörin viranhaun.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310, säh kö pos-
ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: hakijat
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 54 18.05.2021

Myrskyvahinko

1/03.06.02/2019

TEKPALV 18.05.2021 § 54
Kaupungin omistaman kerrostalon piha-alueella, osoitteessa Ot so-
lan ka tu 3, on kaatunut 5.4.2021 suurikokoinen kuusi. Puu on kaa tu-
nut paikoitusalueelle aiheuttaen va hin koa siinä pysäköidyille hen ki lö-
au toil le. Kaatuessaan puu on vahingoittanut kaikkiaan viittä au toa.
Omis ta jat ovat jättäneet kaupungille kor vaus vaa ti muk set ai heu tu-
neis ta vahingoista. Yk si auton omistaja ei vaadi vahingon vä häi syy-
den vuoksi kor vaus ta. Jätetyistä kor vaus vaa ti muk sis ta on toimitettu
kor jaus kus tan nus ar viot. Korvausvaatimukset py kä län liitteenä lau ta-
kun nan jäsenille.

Kaatunut puu on ollut silmämääräisesti täysin terve, eikä siinä ole ol-
lut havaittavissa ulospäin lahovaurioita. Puu on kaatunut juu ri neen,
jos ta voidaan nähdä, että puun juuristo on kärsinyt la ho vau rios ta,
jos ta syystä kova puuskatuuli on saanut sen kaatumaan.

Vahinkopäivänä säätila on ollut erittäin tuulinen, puuskatuulen no-
peus on Ilmatieteen laitoksen Virtain sääaseman mukaan ollut ky sei-
se nä päivänä suurimmillaan 18.2 m/s.

Virtain kaupunki on pyytänyt lausuntoa tapahtuneesta vahingosta
va kuu tus yh tiöl tään. Va kuu tus yh tiön kanta on, ettei kaupunki ole ko.
va hin gos ta kor vaus vel vol li nen. Vahinkojen varalta vastuu ajoneuvon
riit tä väs tä vakuutusturvasta on ensisijaisesti ajoneuvon omistajalla
tai haltijalla. Vakuutusyhtiön lausunto pe rus te lui neen:

"Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaan ne va hin-
got, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan
kor vaus vas tuus sa. Suomessa voimassa olevan oikeuden mukaan
va hin gon kor vaus vel vol li suu den syntyminen edellyttää pää sään töi-
ses ti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moi tit-
ta vaa menettelyä, eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Yhtiömme toimitetun vahinkoilmoituksen mukaan puussa ei näkynyt
ul koi sia vaurioita tai puutteita joiden vuoksi olisi osattu epäillä puun
ol leen heikkokuntoinen. Puun kunnosta ei oltu huomautettu ennen
va hin koa ja puut ovat tarkastettu viikoittain silmämääräisesti sekä
tar kem min keväisin ja syksyisin.
Puun katkeamiskohta on juuristossa, mutta maan yläpuolella nä ky-
vis sä oleva runko oli silmämääräisesti katsottuna hyvässä kunnossa.
Kat kea mi sen jälkeen puun juurissa oli havaittavissa lahovaurioita,
joi ta ei kuitenkaan ollut mahdollista havaita ennen puun kaatumista.
Puun kunto oli tarkastuskäynneillä silmämääräisesti hyvä."
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Valmistelija:  tekninen johtaja / rakennusmestari

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää hylätä jätetyt kor vaus vaa ti-
muk set ja päättä, ettei puun kaatumisesta ai heu tu nei ta kustannuksia
kor va ta kaupungin varoista va kuu tus yh tiön lausuntoon pe rus tuen.

Päätös:  Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
 Rakennusmestari Antti Salminen, puh. 044 7151 1362
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: Vahinkovaatimuksen jättäneet
 Hallintojohtaja
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 55 18.05.2021

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021

TEKPALV 18.05.2021 § 55
Tienpidon ja liikenteen sunnitelmassa on esitetty Pirkanmaan
ELY-keskuksen vuoden 2021 tienpidon rahoituksen kohdentaminen
ja keskeiset toimenpiteet, ELY-keskuksen vastuulla olevan
joukkoliikenteen palvelutason linjaukset, keskeiset liikenteen
kehittämissuunnitelmat sekä katsaus poikkeuksellisen vuoden
liikennetilanteeseen alueellamme.

Suunnitelma on esitetty tarinakarttamuodossa. Tämä paikkatietoon
perustuva julkaisumuoto mahdollistaa toimenpidekarttojen ja muiden
karttojen dynaamisen tarkastelun (tarkentuva zoomaus) sekä
erilaisten keskeisten tietolähteiden linkittämisen aineistoon.
Julkaisumuoto mahdollistaa myös suunnitelman joustavamman
päivittämisen, mikäli vuoden aikana tulee merkittäviä muutoksia.

Pirkanmaan liitto on antanut suunnitelmasta lausunnon, jonka
tiivistelmä on suunnitelman liitteenä.

Linkki suunnitelmaan: Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2021

Valmistelija:  tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tienpidon ja liikenteen
suunnitelman 2021 tiedokseen.

Päätös:  Merkittiin tiedoksi.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

https://ely.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=797d0f172f0446cd93604249b6827ca8
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 56 18.05.2021

Lämpölaitoksen lisämääräraha

85/02.02.00/2020

TEKPALV 18.05.2021 § 56
 Hallintosäännön 32§:n mukaisesti teknisten palveluiden lautakunnan

teh tä vä nä on mm. kaukolämpöasioiden valmistelu kau pun gin hal li-
tuk sel le.

 Vuoden 2021 talousarviossa on varattu hallinto- ja elinvoimaosaston
al la olevaan hankeryhmään Lämpölaitos, yhteensä 240.000 euron
in ves toin ti mää rä ra ha, josta uusiin liittymiin on varattu 50.000 euroa.

 Kaukolämpöön olisi kuluvana vuonna liittymässä kolme hallia. Las-
kel man mukaan näiden liittämiskustannukset ovat 130.000 euroa.
Jot ta liit ty mi set voidaan toteuttaa tarvitaan lisäksi 80.000 euron li sä-
mää rä ra ha.

 Liittymismaksutuloja hallien osalta tuloutuu kuluvana vuonna kau-
pun gil le noin 40.000 euroa, takaisinmaksuaika 4,5 vuotta.

Valmistelija:  tekninen johtaja / maarakennusmestari

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle 80.000 euron li sä mää rä ra-
haa hallinto- ja elinvoimaosaston han ke ryh mään lämpölaitos, kus-
tan nus pai kal le 909213, uudet liittyjät.

Päätös:  Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että tar-
kem mat in ves toin ti las kel mat liitetään lisämäärärahapykälään ennen
kau pun gin hal li tuk sen ja -valtuuston käsittelyä.
_________

Lisätietoja: Maarakennusmestari Reijo Kallio, puh. (03) 485 1322,
 Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. (03) 485 1310,
 sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus /-valtuusto / talousjohtaja
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 57 18.05.2021

Tilapalvelun lisämääräraha / Hallintokuntien rakennusten investointihankeryhmä

85/02.02.00/2020

TEKPALV 18.05.2021 § 57
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on vuokrattuna en si-
hoi don käyttöön toimistotila terveyskeskuksen kiinteistössä sekä
puo let ambulanssitallista. Olemassa oleva toimisto/taukotila on pie-
ni, 24,5 m2, eikä vastaa ensihoidon tarpeita. Sairaanhoitopiirin kans-
sa on neuvoteltu tallirakennuksen laajentamisesta ensihoidon toi-
mis to/tau ko ti la käyttöön. Kustannusarvion mukaan tilan ra ken ta mi-
sen kustannus olisi 145.000 euroa. Tällä määrärahalla ra ken net tai-
siin 50m2 tilat ensihoidon käyttöön tallirakennuksen yhteyteen. Ta-
voit tee na on, että tilat olisivat ensihoidon käytössä vuoden 2023
alus ta lukien.

Koska tämän vuoden tilapalvelun investoinneissa ei ole varauduttu
tal lin laajentamiseen on hankkeelle haettava lisämäärärahaa.

Sairaanhoitopiirin kanssa on neuvoteltu alustava vuok ra so pi mus-
luon nos, joka allekirjoitetaan, mikäli määräraha myönnetään ja han-
ke toteutuu. Vuokra-aikana kuoletetaan investointikustannus ko ko-
nai suu des saan. Kaupungin yhteinen tahtotila on, että ensihoidon
pal ve lu pysyisi Virroilla myös jatkossa.

Vuokrasopimusluonnos liitteenä lautakunnan jäsenille.

Valmistelija:  tekninen johtaja

Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk-
sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle 145.000 euron li sä mää rä ra-
haa tilapalvelun hal lin to kun tien rakennusten hankeryhmään ter veys-
kes kuk sen ambulanssitallin laajentamiseen.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. Tavoitehintalaskelma liitetään pykälään ennen
kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyä.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
 säh kö pos ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja
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Ptk:n tark.

Teknisten palveluiden lautakunta § 58 18.05.2021

Tilapalvelun työohjelman muutos / tuotannollisten rakennusten investoinihankeryhmä

TEKPALV 18.05.2021 § 58
Kuluvan vuoden tilapalvelun tuotannollisten rakennusten in ves toin ti-
han ke ryh mäs sä on 265.000 euron määrärahavaraus Rantaterassin
ka ton kor jaa mi seen sekä uuden rantasaunan rakentamiseen.

Alunperin suunnitelmissa ollutta rantasaunaa ei voitu toteuttaa ran-
nan läheisyyteen kaavallisista sysitä. Tästä johtuen sauna to teu tet-
tiin nykyisen huoltorakennuksen yhteyteen, jotta se palvelisi jo tu le-
van ke sän aikana niin veneilijöitä kuin muitakin rannan käyttäjiä.
Val mis tu van saunan kustannusarvio on noin 50.000 euroa. Koska
kaava-asia tuskin edistyy kuluvana vuonna, olisi järkevää käyt tää
jäljelle jäävää määrärahaa alueen muihin tarpeisiin.

 Rantapuiston alueelle on saatava laajempi suunnitelma koko alueen
ke hit tä mi sek si, jonka pohjalta voitaisiin toteuttaa toimenpiteitä jo tu-
le va na kesänä. Suunnittelun kustannukseksi on arvioitu noin 10.000
-20.000 euroa, laajuudesta riippuen.

 Esille on noussut tarpeet alu een kun nos tuk seen liittyvistä toi men pi-
teis tä. Pilottina kokeiltaisiin joil tain osin puiston nur mi koi den leik kaa-
mis ta ro bot ti ruo hon leik ku ril la. Tämä helpottaisi myös hieman puis ton
resurssia kesäaikana. Kunnostuksiin ja robottileikkurin han kin taan
olisi varattava noin.15.000 eu roa.

 Ve ne sa ta man venepaikkojen sähköistäminen on havaittu erittäin tar-
peel li sek si. Nyt veneilijät vetävät sähköä veneilleen keloilla sieltä
mis tä sitä saavat ja kustannukset maksaa kaupunki. Kelojen ve tä mi-
nen ympäri laitureita on myös turvallisuusriski. Sähköistetyt ve ne pai-
kat voitaisiin hinnoitella normi venepaikkaa hiukan kalliimmaksi.
Säh köis tä mi nen voitaisiin toteuttaa myös vaiheittain, esm. laituri ker-
ral laan. Venepaikkojen sähköistäminen maksaa ko ko nai suu des saan
arvion mukaan noin 50.000 euroa.

 Sähköautoilun lisääntyessä myös sähköautojen latauspisteet /piste
oli si tarkoitus lisätä rannan palveluun. Latauspisteiden han kin ta hin ta
vaihtelee riippuen lataustyypistä, hankintahinta arvion mukaan noin
3.000 - 5.000 euroa/ latauspiste.

 Asuntovaunuparkki alueelle on ollut keskustelussa aikaisemminkin.
Tä mä kin asia koetaan alueen vetovoiman kannalta tärkeäksi to teut-
taa. Myös hyvinvointipuistohankkeesta pois jäänyt vene/kanoottitila
voi si olla mahdollista toteuttaa. Liikuntapuiston tarpeina on esille
tuo tu huolto/varastorakennuksen puuttuminen. Pienimuotoisellekin
ra ken nuk sel le kustannukseksi tullee helposti 50.000 euroa.
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Valmistelija:  tekninen johtaja

 Ehdotus: Teknisten palveluiden lautakunta päättää, että Rantapuiston alueen
suun nit te lu voidaan aloittaa. Suunnitteluun ja alueen kehittämiseen
hy väk sy tään työohjelman muutos, jolla Rantaterassin saunan ra ken-
ta mi seen varattua määrärahaa, kustannuspaikalla 909542, voidaan
käyt tää saunan rakentamis- ja katon korjauskustannusten ylittävältä
osalta alueen suunnitteluun sekä korjaus-, kunnostus- ja
kehittämistoi men pi tei siin.

Päätös:  Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, puh. 044 715 1310,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu: talous-/hallintojohtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksen-
hakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät   45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät   49, 51, 54
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-
la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
oikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen

Oikaisuvaati-
musviranomai
-nen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite: Teknisten
palveluiden lautakunta, PL 85, 34801 Virrat
Pykälät 49, 51, 54

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi
Faksinumero: 4758555
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaati-
musaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaati-
muksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS)
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun 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.
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Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti)
Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
 puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,                                                                                     Valitusaika __ päivää
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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

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.

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus-
perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 25.5.2021

Liitetään pöytäkirjaan


