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Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tekla 03.12.2020 § 63
Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista neljä
päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla, mikä teknisessä lautakunnassa edellyttää 5
jäsenen/varajäsenen paikallaoloa.
Teknisen johtajan esitys
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajat
Tekla 03.12.2020 § 64
Valmistelija palvelusihteeri
Teknisen johtajan esitys
Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa läsnäolevista
lautakunnan jäsenistä. Tarkastus tapahtuu jos mahdollista heti
kokouksen jälkeen tai viimeistään klo 15.00 mennessä seuraavana
päivänä.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Perkkiö ja Tuomas Suvanto.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityslistan hyväksyminen
Tekla 03.12.2020 § 65
Valmistelija palvelusihteeri
Teknisen johtajan esitys
Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asemakaavan laatiminen teollisuuskylän jatkeelle Kurunpuhtoon
247/10.02.03/2019
Tekla 26.09.2019 § 64
Valmistelija maanmittausteknikko
Nivalan kaupunki on ostanut Kurunpuhdon alueelta raakamaata
vuosien 2018 - 19 aikana runsaat 70 hehtaaria
asemakaavoitettavaksi teollisuuden tarpeisiin. Nykyisellä
teollisuuskylän alueella on muutama tontti vapaana, mutta tontit ovat
pieniä, joten tarjonta ei ole monipuolista. Tarvetta on varsinkin
isommille tonteille. Ennen raakamaiden ostamista on selvitetty mm.
neuvottelussa puolustusvoimien edustajien kanssa alueen
käyttömahdollisuuksia. Nykyinen asemakaava rajoittuu
golf-kenttään, joten kavoitettavaksi tulee mm. golf-kenttä, ravirata
sekä ajoharjoitteluradasto. Suunnittelun pohjana on 2014
hyväksytty, 2015 lainvoiman saanut yleiskaava.
Valmistelijan ehdotus
Käynnistetään asemakaavan laatiminen Teolisuuskylän jatkeella
Kurunpuhdossa kaupungin omistamilla mailla. Pyydetään tarjoukset
kaavoituksen konsuttityöstä ja käynnistetään asemakaavan
laatiminen.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merk.

Maanmittausteknikko/kaavoittaja Juha Peltomaa esitteli
lautakunnalle pykälässä käsiteltävää asiaa.

Tekla 23.01.2020 § 8
Valmistelija maanmittausteknikko
Kaavoitustyön laatijaksi on kilpailutuksen perusteella valittu teknisen
Pöytäkirjan tarkastajat:

NIVALAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 64
§8
§ 28
§ 47
§ 66

7/2020

117

26.09.2019
23.01.2020
04.06.2020
01.10.2020
03.12.2020

johtajan viranhaltijapäätöksellä 1.11.2019 Sweco Ympäristö
Oy.Teollisuuskylän jatkeen aloituspalaveri pidettiin 20.12.2019,
paikalla oli Nivalan Teollisuuskylän, kaupungin ja konsultin
edustajat. Palaverissa käytiin läpi kaavoitustyön tavoitteita ja
aikataulua. Palaverin jälkeen konsultti on laatinut asemakaavan
muutostyön osallistumis- ja arviointisuunnitelman.Tarvittaessa
ennen luonnosvaihetta pidetään erillinen viranomaisneuvottelu.
Valmistelijan ehdotus
Ilmoitetaan kaavoitustyön vireilletulosta. Kaavoitustyön lähtökohtiin,
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä muuhun
valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua, arvioida kaavoituksen
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta.Osallistumisja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavoitusprosessin
ajan ja sitä täydennetään tarvittaessa.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tekla 04.06.2020 § 28
Valmistelija maanmittausteknikko
NIvalan kaupunki on ilmoittanut kaavoitustyön vireilletulosta ja
pyytänyt lausunnon 30.1.2020. Launtoja annettiin kaikkiaan 6
kappaletta, kaavanlatijan vastineet on liitteenä. Pohjois-pohjanmaan
Ely-keskuksen kanssa sovittiin viranomaisneuvottelun pitämisestä,
joka toteutettiin etäyhteyden avulla. Neuvotteluun osallistui edustajat
POP Elystä, Pohjois-Pohjanmaan Liitosta sekä puolustusvoimista.
30.3.2020 pidetyssä neuvottelussa sovittiin kaavoitustyön
etenemisestä OAS:n mukaisella aikataululla. Samalla sovittiin
melu-ja tärinäselvityksen tekemisestä. Yksi merkittävä asia, mistä
myös syntyi yhteisymmärrys, oli uuden kava-alueen kaakkoispään
uudesta valtatieliittymästä.
Kaavanlaatija aloitti kaavaluonnoksen valmistelun
viranomaisneuvottelun pohjalta, samassa yhteydessä teetätettiin
Sweco:lla melu- ja tärinäselvitys. 29.4.2020 pidettiin tilaajan ja
konsultin välinen työpalaveri, jossa käytiin läpi kaavaluonnosta ja
sovittiin muutamista tarkennuksista. Seuraava työpalaveri pidettiin
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20.5.2020. Tässä yhteydessä sovittiin vielä, että Golf-yhtiön
edustajan kanssa pidetään palaveri, jossa tarkastellaan tehtyjä
ratkaisuja suhteessa golfin harrastamiseen. Muutamien pienien
tarkistusten jälkeen kaavan laatija on viimeistellyt kaavaluonnoksen
ja kaavaselostuksen.
Valmistelijan ehdotus
Asetetaan asemakaavaluonnos ja muu kaavamateriaali nähtäville
30 vuorokaudeksi ja pyydetään tarvittavat lausunnot (MRL 62 §,
MRA 30 §).
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merk.

Maanmittausteknikko/kaavoittaja Juha Peltomaa selosti asiaa
lautakunnalle.
Sweco Oy:stä kaavoitusarkkitehdit Kaisa Mäkiniemi ja Noora Kela
esittelivät sähköisesti asemakaavaluonnosta lautakunnalle.
He poistuivat kokouksesta esittelyn jälkeen klo 19.08.
Peltomaa poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo19.08.

Tekla 01.10.2020 § 47
Valmistelija maanmittausteknikko
Asemakaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 11.6 - 14.8.2020
välisenä aikana. Lausuntoja saatiin 7 kappaletta: Elenia, Suomen
turvallisuusverkko, Puolustusvoimat, Pohjois-Pohjanmaan museo
(arkeologia ja rakennettu kulttuuriympäristö), Väylä ja
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen kaavan laatija on laatinut asemakaavaehdotuksen.
Liitteenä kaavanlatijan laatimat vastineet saatuun palautteeseen.
Viranomaisneuvottelussa käytiin keskustelua varalaskupaikalle
suunniteltavasta uudesta valtatieliittymästä, estettä liittymän
sijainnille ei silloin ollut. Ely-keskus on sittemmin muuttanut
kantaansa, perustellen liittymän heikentävän liikenneturvallisuutta.
Neuvottelun tuloksena uusi valtatieliittymä suunnitellaan
pelastutienä, turvaten alueelle pääsyn myös toisesta suunnasta.
Liittymän tilannetta tullaan tarkastelemaan myöhemmässä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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vaiheessa, kun alueen rakentuminen on alkanut toteutumaan.
Kesän aikana on konsultti käynyt tutustumassa kaava-alueen
luontoon ja laatinut luontoselvityksen. Selvityksen mukaan alueella
ei ole erityisiä luontoarvoja. Elyn lausunnon perusteella
suuunnittelualueelle on laadittu meluselvitys, jossa tarkasteltiin
rautatien ja valtatien aiheuttamaa melua. Meluselvityksen
perusteella luonnosvaiheessa esitettyä loma-asutusaluetta ei ole
järkevä sijoittaa alueelle, koska se vaatisi massiivisia
meluntorjuntarakenteita korttelin ympärille.
Valmistelijan ehdotus
Asetetaan asemakaavaehdotus 30 vuorokaudeksi yleisesti
nähtäville (MRL 65§, MRA 27§) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot
(MRA 28§).
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merk.
Maanmittausteknikko/kaavoittaja Juha Peltomaa selosti asiaa
lautakunnalle. Hän poistui kokouksesta klo. 20.40.
Tekla 03.12.2020 § 66
Valmistelija maanmittausteknikko
Asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 7.10 - 9.11.2020
välisenä aikana. Nähtävillä olo aikana on annettu kuusi lausuntoa:
POP ELY, Museo- ja tiedekeskus Luuppi (rakennettu
kulttuuriympäristö ja arkeologia), Puolustusvoimat, STUVE ja
Jokilaaksojen Pelastuslaitos. Muistutuksia ei
asemakaavaehdotuksesta jätetty. Kaavanlaatija on laatinut vastineet
saatuihin lausuntoihin, kaava-asiakirjoihin on tehty tarvittavat
korjaukset lausuntojen johdosta. Korjausten ja täydennysten
johdosta asmakaavaa ei ole tarpeen laittaa uudelleen nähtäville.
Valmistelijan ehdotus
Esitetään asemakaavaehdotus kaupunginhallituksen ja -valtuuston
hyväksyttäväksi.
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Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merk.
Maanmittausteknikko/kaavoittaja Juha Peltomaa selosti asiaa
lautakunnalle. Hän poistui kokouksesta klo. 18.49.
Liitteet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Kuntalaisaloite 29.10.2020: Hiekoitushiekkaa talveksi perhepäivähoitajien pihoille
466/00.01.02/2020
Khall 09.11.2020 § 330
Liite: Kuntalaisaloite 29.10.2020
Valmistelija hallintojohtaja
Kuntalaiset (12 henkilöä) ovat jättäneet 29.10.2020 aloitteen, jossa
esittävät, että kaupunki järjestäisi hiekoitushiekkaa talveksi
perhepäivähoitajille, jotta voidaan taata hoitolasten, vanhempien
sekä hoitajan turvallinen liikkuminen piha- alueella.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä kuntalaisaloitteen tietoonsaaduksi
ja toteaa, että aloite on annettu kiinteistöpäällikön käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Aloitteen jättänyt, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

Tekla 03.12.2020 § 67
Valmistelija kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöpäälikkö on keskustellut aloitteesta varhaiskasvatusjohtaja
Sari Suhosen kanssa, ja keskustelun pohjalta ehdottaa seuraavaa
toimintamallia.
Kiinteistöpäällikön ehdotus
Perhepäivähoitajille annetaan lupa hakea tarvittaessa
hiekoitushiekkaa omilla astioilla, esim. ämpärillä, kaupungin
suolavarastolta osoitteesta Tiemestarintie 30. Varasto on avoinna,
joten haku onnistuu myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
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Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merk.
Heli Ojalehto saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
18.50.
Liitteet

12

Oheismateriaali

Allekirjoitettu kuntalaisaloite 29.10.2020: Hiekoitushiekkaa talveksi
perhepäivähoitajien pihoille
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Vuositarjoukset suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitotöistä v. 2021
465/02.08.00/2020
Tekla 03.12.2020 § 68
LIITE: Vuositarjousten avauspöytäkirja
Oheismateriaali: Tarjousten yhdistelmä
Valmistelija tekninen johtaja
Nivalan kaupunki on pyytänyt vuositarjouksia v. 2021 tehtävistä
suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitotöistä lehti-ilmoituksella ja
internetissä. Tarjoukset on pyydetty jättämään 30.10.2020 klo 15.00
mennessä.
Tarjouspyynnössä tarjoajilta pyydettiin tilaajavastuulain
5 § mukaiset selvitykset, joita ovat:
- selvitys siitä , onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisälain
mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin
- kaupparekisteriote
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys
siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
- todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on
tehty
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista
Todistukset on esitettävä viimeistään ennen kuin tarjoajien palveluita
käytetään.
Teknisen johtajan esitys
Lautakunta päättää käyttää vuonna 2021 suunnittelu-, rakennus- ja
kunnossapitotöissä kulloinkin tapauskohtaisesti tarjonneita yrityksiä,
joilla on mahdollista tarjota palvelua ottaen huomioon edullisuus,
saatavuus soveltuvuus ja ammattitaito ja että tarvittavat asiakirjat on
toimitettu ja ne ovat ajan tasalla. Merkittävät rakennus- ja
suunnittelutyöt kilpailutetaan erikseen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
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Vuositarjoukset maanrakennusaineista, maanpoistotöistä ja työkonepalveluista v.
2021
465/02.08.00/2020
Tekla 03.12.2020 § 69
LIITE: Vuositarjousten avauspöytäkirja
Oheismateriaali: Tarjousten yhdistelmät
Valmistelija tekninen johtaja
Nivalan kaupunki on pyytänyt vuositarjouksia v. 2021 tehtävistä
maanrakennusaineista, maanpoistotöistä ja työkoneista.
Tarjoukset on pyydetty jättämään 30.10.2020 klo 15.00 mennessä.
Tarjouspyynnössä tarjoajilta pyydettiin tilaajavastuulain
5 § mukaiset selvitykset, joita ovat:
- selvitys siitä , onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisälain
mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin
- kaupparekisteriote
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys
siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
- todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on
tehty
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista
Todistukset on toimitettava viimeistään ennen kuin tarjoajien
palveluita käytetään.
Teknisen johtajan esitys
Lautakunta päättää käyttää vuonna 2021 ensisijaisesti tarjottuja
työkoneita ja maa-ainespalveluita erillisten tarjousyhdistelmien
mukaisesti edullisuus, soveltuvuus ja saatavuus huomioiden
edellyttäen, että kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu ja ne eivät
ole kahta kuukautta vanhempia. Tämä kilpailutus ei koske
merkittäviä rakennuskohteita, jotka kilpailutetaan erikseen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liitteet

14

Oheismateriaali

Maanrakennustarjousten yhdistelmä 2021
Konetarjousten yhdistelmä 2021
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Saatavien poisto v. 2020
503/02.06.04/2020
Tekla 03.12.2020 § 70
Oheismateriaali: Poistolista
Valmistelija tekninen johtaja
Myyntireskontran mukaan teknisen toimen alaisia saatavia on jäänyt
maksamatta. Teknisen toimen tuloista on saamatta 647,63 euroa.
Useista kehotuksista huolimatta saatavia ei ole saatu perittyä.
Saatavat on siirretty Lindorff Oy:n jälkiperintään.
Teknisen johtajan esitys
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle poistettavaksi
teknisen toimen saatavat 647,63 euroa myyntireskontrasta.
Poistopäätös ei vaikuta perintään, vaan mikäli velallisella on
myöhemmin varallisuutta, saatava voidaan liittää muihin saataviin.
Lindorff Oy:n jälkiperintä huolehtii saatavien perinnästä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Oheismateriaali

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen lautakunta poistot 2020
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Teknisen lautakunnan kokoontuminen kevät 2021
Tekla 03.12.2020 § 71
Valmistelija tekninen johtaja
Hallintosäännön 35 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen
pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien
mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla.
Teknisen lautakunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen
puheenjohtajilla, kaupunginhallituksen edustajilla ja
kaupunginjohtajalla sekä kahdella nuorisovaltuustoon nimetyllä
edustajalla oikeus olla saapuvilla ja käyttää puheoikeutta.
Mikäli varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee
hänen ilmoittaa siitä viipymättä omalle varajäsenelleen ja
lautakunnan sihteerille, joka varmistaa varajäsenen paikallaolon.
Tekninen lautakunta on kokoontunut vuoden 2020 aikana
pääsääntöisesti kerran kuussa torstaina alkaen klo 18.30. Kutsu
kokoukseen on lähetetty esityslistoineen extranettiin viimeistään
edellisen viikon perjantaina.
Teknisen johtajan esitys
Lautakunnan kokoukset vuoden 2021 keväällä pidetään
pääsääntöisesti kerran kuussa torstaisin alkaen klo 18.30.
Tarvittaessa lautakunta kokoontuu myös muuna ajankohtana.
Vuoden 2021 alustaviksi kevätkauden kokouspäiviksi esitetään:
torstai
torstai
keskiviikko
torstai
torstai

4.2.2021 klo 18.30
4.3.2021 klo 18.30
31.3.2021 klo 18.30
6.5.2021 klo 18.30
3.6.2021 klo 18.30

Päätös
Esitys hyväksyttiin muutoin yksimielisesti, mutta 3.6.kokous
muutetaan pidettäväksi maanantaina 31.5.2020.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksiantoasiat 3.12.2020
23/00.01.02/2020
Tekla 03.12.2020 § 72
Valmistelija tekninen johtaja
Viranhaltijapäätökset
- teknisen johtajan päätös 17.11.2020 § 68; Asematie/VT27
risteysalue suunnittelu lisätyö kaupungin osuus
- teknisen johtajan päätös 17.1.2020 § 69; Ruoka- ja
puhdistuspalveluiden pesulapalveluiden hankinta
- teknisen johtajan päätös 19.11.2020 § 70 Yksityisteiden
talviauraus alueet 1 ja 24
- kiinteistöpäällikön päätös 2.11.2020 § 23; Urheilukentän
kalustovaraston katon uusiminen
- kiinteistöpäällilön päätös 26.11.2020 § 24; Pukukaappien hankinta
Peltotie 9
Teknisen johtajan esitys
Merkitään asiat tietoon saaduiksi ja samalla todetaan, että ei ole
käytetty Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös
Asiat merkittiin tietoon saaduiksi ja samalla todettiin ettei ole käytetty
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Tekla 03.12.2020 § 73
Mahdollisesti muut esille tulevat asiat.
Päätös
Lautakunta päätti, että Pyssymäen motogross radan ja biathlon
ampumapaikan alueella suoritetaan katselmus johon kutsutaan
myös ko. lajien harrastajat.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon kaupungin kotisivuille: 7.12.2020
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
pykälät 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
pykälät 68, 69
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatimusOikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
aika ja vaatimuksen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
sisältö
allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen:
pykälät
68, 69
OikaisuvaatimusTekninen lautakunta, PL 10 (Kalliontie 15), 85501 NIVALA
viranomainen ja
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen
yhteystiedot
kirjaamo@nivala.fi
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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 pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja postiosoite
käyntiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 3.krs
PL 189, 90101 OULU
90100 OULU
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, Pykälät
Valitusaika
osoite ja postiosoite
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätökses tä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on näh tä vä nä kunnan verkkosivuilla.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, jollei muu ta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista
tiedoksiantoa voidaan myös käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin laissa sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan
tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kunnan verkkosivuille yleiseen
tietoverkkoon.
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Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on
annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi,
Pykälät
osoite ja postiosoite
Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle
Pykälät
kuin valitusviranomaiselle,
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite
Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015/1455 (2 §:ssä säädettyjä
oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 31.12.2018
/1383) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (1.1.2019 lukien 260 euroa).

Lisätietoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

