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§ 62
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Päätettiin ottaa lisä-asia "Poikkeamislupahakemus / Mieskola 213-429-3-7" käsittelyyn.
_______
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§ 63
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eetu Lahikainen ja Sulo Hämäläinen.
Pöytäkirjan tarkastus on 16.10.2019 ja allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on
yleisesti nähtävänä kunnantalolla 17.10.2019.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eetu Lahikainen ja Lilja Puura.
__________
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§ 64
Poikkeamislupahakemus / Pyynpesä 213-412-2-214
KNGDno-2019-677
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Luusniemen Levälammen rannalla sijaitsevalle tilalle Pyynpesä 213-412-2-214 haetaan
poikkeamislupaa lomarakennuksen laajentamiseksi. Kyseessä on Kyyveden
rantayleiskaavan mukainen lomarakennuksen rakennuspaikka (kaavamerkintä RA).
Kaavan sallima rakennusoikeus ei hankkeen johdosta ylity, mutta rakentaminen
edellyttää poikkeamislupaa rantaviivaetäisyyden suhteen.
Tilalla sijaitsee rakennusluvan 1993-30 mukaisesti rakennettu n. 50 k-m²:n suuruinen
lomarakennus, n. 30 k-m²:n suuruinen sauna ja n. 10 k-m²:n suuruinen varasto. Nyt
aikomuksena on tehdä lomarakennukseen laajennus sekä muuttaa olemassa oleva
parveke asuintiloiksi siten, että rakennuksen kerrosala kasvaa n. 80 k-m²:in. Samassa
yhteydessä haetaan lupaa myös uuden 30 k-m²:n suuruisen varastorakennuksen
rakentamiselle. Toimenpiteet edellyttävät poikkeamislupaa lomarakennuksen
laajennuksen osalta, koska sen rantaviivaetäisyys on lähimmillään n. 13 metriä.
Maastokatselmuksen perusteella lähin rantaviivaetäisyys suuntautuu ruoppaamalla
uimarannaksi kunnostettuun lahdenpoukamaan. Rakennukset eivät juurikaan näy
mainittua poukamaa laajemmalle vesistöön, koska muilta osin rakennuspaikan
edustalla on lähes 20 metriä leveä puustoltaan koskematon vesijättömaa.
Rakennuspaikalla on jo suoritettu rakentamiseen tähtääviä maansiirto- ja tasaustöitä.
Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa rakennushankkeen johdosta. Yksi rajanaapuri
on kuitenkin kommentoinut, että lisärakentamista on vaikea kieltää, koska
alkuperäinen rakennus on aikanaan jo rakennettu liian lähelle rantaviivaa. Lisäksi hän
on todennut, että rakennustöitä on jo aloitettu ennen luvan myöntämistä sekä
kritisoinut hankkeesta esitetyn asemapiirroksen tasoa.
Poikkeamisen edellytyksenä on MRL 171 §:n mukaan, että hanke ei saa:
1. Aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle.
2. Vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.
3. Vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
4. Johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Poikkeamisen edellytyksenä on MRL:n mukaan myös se, että hakemuksen tueksi on
esitetty erityisiä syitä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.
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Perustelut:
Kun otetaan huomioon, että laajennus kohdistuu lomarakennukseen, joka on
aikanaan rakennettu lainvoimaisen rakennusluvan nojalla sekä se, että rakennuksen
laajentamnen ei aiheuta haitallisia muutoksia alueen maisemakuvaan, voidaan
hakemus tässä tapauksessa hyväksyä. Asemapiirroksesta käy riittävällä tavalla ilmi
suunniteltujen ja olemassa olevien rakennusten sijainti ja puutteelliset tiedot on
selvitetty maastokäynnin avulla.
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle, ei johda
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä myöskään aiheuta merkittäviä
haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemuksen tueksi on esitetty MRL:n
edellyttämiä erityisiä syitä.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Tämä päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien, jonka
kuluessa on haettava tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa
rakennusvalvontaviranomaiselta.
Suoritemaksu 500 € (lasku lähetään myöhemmin).
Sovelletut oikeusohjeet:
- MRL 43 §
- MRL 171 §
- MRL 173 – 174 §:t
- Rakennusjärjestys kohdat 5.1 ja 12.1.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_______
Tiedoksi
Hakija, ELY
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§ 65
Synsiörannan ranta-asemakaavan muutos
KNGDno-2019-678
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Synsiörannan_rak_muutos_14082019 (1).pdf
2 Synsiöranta_luontoselvitys_06092018 (1).pdf
3 etelä savonlausunto_ely.pdf
4 pohjois savon lausunto_ely.pdf
5 maakuntaliiton lausunto Synsiön.pdf
6 lausunto_maakuntamuseo.pdf
7 ympäristöpalvelut_lausunto.pdf
8 lausunto_rakennusvalvonta.pdf
9 Synsiörannan_rak_muutos_ehdotusvaihe_11102019 (5).pdf
10 Synsiörannan rantakaava_8.5.1995.pdf
Tilojen Synsiöranta 213-433-3-19 ja Ahoranta 213-433-3-18 alueilla on voimassa
19.6.1997 vahvistettu Synsiörannan ranta-asemakaava. Maanomistajan aloitteesta on
laitettu vireille kaavamuutos, jonka tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö
vastaamaan tämän hetken lähtökohtia ja tarpeita. Alkuperäisessä kaavassa on
osoitettu alueita ns. maatilamatkailun tarpeisiin, mutta maanomistajalla ei ole ollut
eikä ole jatkossakaan tarvetta sen kaltaiseen toimintaan. Muutosesitys kohdistuu
myös Kokkoniemenjoen varteen osoitettuihin melko laajoihin virkistysalueisiin, jotka
ovat myös osoittautuneet tarpeettomiksi ja merkintä on ollut omiaan
hankaloittamaan alueilla tapahtuvaa normaalia metsätalouskäyttöä. Kaavamuutoksen
pohjaksi on viime kesänä tehty uusi luontoselvitys.
Alueelle laadittu 14.8.2019 päivätty kaavaluonnos ja kaavahanketta koskeva OAS sekä
luontoselvitys on pidetty kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä ns.
valmisteluvaiheen kuulemista varten 2.9. - 27.9.2019. Lausuntonsa ovat
nähtävilläoloaikana antaneet Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-
Savon maakuntaliitto, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta ja Savonlinnan
maakuntamuseo. Etelä-Savon ELY-keskuksen, rakennusvalvonnan ja
ympäristöpalvelujen lausunnoissa on esitetty tehtäväksi jonkin verran muutoksia ja
täydennyksiä kaavaluonnokseen. Muissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautettavaa
eikä kaavaluonnoksen johdosta ole myöskään saatu palautetta naapureilta tai muilta
osallisilta.
Pöytäkirjan liitteenä kaavan valmisteluaineisto ja saadut lausunnot.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta toteaa, että kaavamuutokselle on esitetty hyväksyttävät
perusteet ja kaavaratkaisu nojautuu alueelta laadittuun tuoreeseen
luontoselvitykseen. Kaavaehdotus voidaankin laatia luonnoksen pohjalta
aluevarausten sijoittelun suhteen.
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Kaavaselostusta tulee kuitenkin vielä täydentää mitoituslaskelmalla, jossa osoitetaan
selkeästi uuden kaavaratkaisun mahdollistama rakennuspaikkojen lukumäärä
/rantakilometri. Mitoitus tulee perustella myös ns. emätilatarkastelun kautta, jossa on
huomioitu Synsiörannan tilasta aiemmin lohkotut rakennuspaikat. Laskelmasta tulee
käydä ilmi myös muutettavien RM-alueiden vaikutus kaavan
kokonaisrakennusoikeuteen suhteessa alkuperäiseen kaavaan. Lisäksi, koska
rakennuspaikkakohtaiseen rakennusoikeuteen on esitetty merkittävä korotus, tulee
kaavamääräyksiä tarkentaa siten, että niistä selkeästi käy ilmi talousrakennusten
osuus rakennusoikeudesta. Rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden kohoamisen
takia tulisi myös rakennusten rantaviivaetäisyyksissä noudattaa kunnan nykyistä
rakennusjärjestystä. Kaavaehdotuksen laadinnassa tulee lisäksi tarpeellisilta osin
huomioida myös muissa annetuissa lausunnoissa esitetyt tarkennukset ja muutokset.
Kaavaehdotukseen tulee liittää kaavan laatijan vastineet annettuun palautteeseen.
Kaavan laatija on antanut vastineet kaavaluonnoksesta annettuun palautteeseen ja
niiden mukaisesti on kaavaan tehty täydennyksiä.
Pöytäkirjan liitteenä 11.10.2019 päivätty kaavaehdotuskartta ja vastineet
luonnosvaiheen palautteesta. Täydennetty kaavaselostus ja OAS toimitetaan
myöhemmin.
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 10.11.2019 päivätty ehdotus
Synsiörannan ranta-asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen,
ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
______
Tiedoksi
Kunnanhallitus, Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju

Kangasniemi
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§ 66
Maankäytön suunnittelutehtävät / Konsulttisopimuksen jatkaminen
KNGDno-2015-803
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Kunnalla on maankäytön suunnittelutehtävistä tehty konsulttisopimus Karttaako Oy:n
kanssa ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019. Sopimukseen sisältyy optiolauseke, jonka mukaan
sopimusta voidaan jatkaa kahdella vuodella, mikäli yhteistyö on sujunut
sopimuskaudella hyvin.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta päättää jatkaa maankäytön suunnittelusopimusta Karttaako Oy:n
kanssa 31.12.2021 saakka.
Perusteena on erinomaisesti sujunut yhteistyö ja edelleen kilpailukykyinen hinta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
Tiedoksi
Karttaako Oy, maankäyttöteknikko
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§ 67
Tiedoksisaatettavat asiat
KNGDno-2019-2
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Eurofins Environment Testing Finland Oy
Tutkimustodistus AR-19-RZ-029466-01 / 16.9.2019 / Vesihuoltolaitos, vesianalyysit.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
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§ 68
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
kunnanrakennusmestari
Hankintapäätös:
§ 5 Juoksusuoran kumirouhematon toimittajan valinta, 03.10.2019
maankäyttöteknikko
Yleispäätös:
§ 11 Tonttivaraus / Pohjamaan Kiinteistökehitys Oy, perustettavan yhtiön lukuun,
10.09.2019
§ 12 Etuosto-oikeustodistus / 213-401-1-155, 03.10.2019
rakennustarkastaja
§ 1 Avutuksen hakeminen kuntien rakennusvalvontojen digitalisaation edistämiseen,
16.09.2019
tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 9 Urakoitsijan valinta pururadan saneeraukseen, 13.09.2019
Yleispäätös:
§ 28 Jäähallin kompressorin saneeraus / takuuajan vakuus, 12.09.2019
§ 29 Teollisuustien osan sulkeminen hiihtosillan korjaustyön ajaksi, 16.09.2019
§ 30 Hyvinvointikeskuksen sprinklerityöt, KVR-urakka / työaikanen vakuus, 17.09.2019
§ 31 Kankaistentien hiekkapallokentän varaus 2.10.2019, 18.09.2019
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin,
maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden
esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
15.10.2019
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§ 69
Viranhaltijapäätökset 2019 / Tekninen lautakunta / Henkilöstöpäätökset HRM
KNGDno-2019-5
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 päätösluettelo_9.9. - 6.10.19.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Päätösluettelot ajalta 9.9. - 6.10.2019 pöytäkirjan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin,
maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden
esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
______
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§ 70
LISÄPYKÄLÄ: Poikkeamislupahakemus / Mieskola 213-429-3-7
KNGDno-2019-721
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Iso-Ahvenaisen rannalla sijaitsevalle tilalle Mieskola 213-409-3-7 haetaan
poikkeamislupaa lomarakennuksen laajentamiseksi. Rakentaminen edellyttää
poikkeamislupaa sekä MRL 72 §:n säännöksistä (rakentaminen rantavyöhykkeelle
ilman oikeusvaikutteista kaavaa) että rantaviivaetäisyyden suhteen.
Hakijan aikomuksena on tehdä olemassa olevaan v. 1968 rakennettuun n. 25 k-m²:n
suuruinen lomarakennukseen n. 20 k-m²:n suuruinen laajennus ja lasittaa nykyinen
avokuisti, jolloin rakennuksen kerrosala kasvaa n. 60 m²:in. Hakemuksen liitteessä on
esitetty varsin kattavat perustelut hankkeelle.
Maastokatselmuksen perusteella vähäisestä rantaviivaetäisyydestä huolimatta
hakemuksen kohtena oleva lomarakennus ja myös muut rakennukset sulautuvat
hyvin maastoon ja ranta-alueella on hyvä suojapuusto. Naapureilla ei ole ollut
huomautettavaa hankkeesta.
Poikkeamisen edellytyksenä on MRL 171 §:n mukaan, että hanke ei saa:
1. Aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle.
2. Vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.
3. Vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
4. Johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Poikkeamisen edellytyksenä on MRL:n mukaan myös se, että hakemuksen tueksi on
esitetty erityisiä syitä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.
Rakennuspaikan edustalla olevaa rantapuustoa tulee kuitenkin säilyttää ja hoitaa
siten, että sen merkitys rakennusten suojapuustona säilyy.
Perustelut:
Kun otetaan huomioon, että laajennus kohdistuu edelleen hyväkuntoiseen, yli 50
vuotta paikalla olleeseen rakennukseen ja se, että luvan ehdoksi on asetettu velvoite
suojaavan rantapuuston säilyttämisestä, rakentaminen ei aiheuta merkittäviä
haitallisia muutoksia alueen maisemakuvassa. Hakemus voidaan siten tässä
tapauksessa hyväksyä.
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Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle, ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä myöskään
aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemuksen tueksi on
esitetty MRL:n edellyttämiä erityisiä syitä.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Tämä päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien, jonka
kuluessa on haettava tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa
rakennusvalvontaviranomaiselta.
Suoritemaksu 500 € (lasku lähetään myöhemmin).
Sovelletut oikeusohjeet:
- MRL 72 §
- MRL 171 §
- MRL 173 – 174 §:t
- Rakennusjärjestys kohdat 5.1 ja 12.1.
Päätös
Kari Luukkainen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksen tekoon.
Hän poistui klo 15.41.
Varapuheenjohtaja Sulo Hämäläinen toimi puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan.
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
________
Tiedoksi
Hakija, ELY-keskus
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Tekninen lautakunta
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Hallintovalitus
§64, §70
Hallintovalitus
Valitusosoitus teknisen lautakunnan poikkeamislupapäätöksestä hallinto-
oikeuteen
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
kirjallisella valituksella. (MRL 193 §).
Valitusoikeus on
* viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla,
* sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun
käyttämiseen päätös olennaisesti vaikuttaa,
* sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti
vaikuttaa,
* sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
* kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,
* toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on
luonnon- tai ympäristösuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka
elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,
* viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Antopäivää ei lueta
valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42500
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma - pe 8.00 - 16.15.
Valituksen muoto ja sisältö
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
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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.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Muutoksenhakukielto
§65, §67, §69
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.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
15.10.2019

9/2019

18 (18)

Oikaisuvaatimus
§66
Oikaisuvaatimusohje
Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015-7801 227 tai sähköpostilla
kirjaamo@kangasniemi.fi.
Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00
mennessä.
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla.

