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SAAPUVILLA OLLEET JÄSEN:
JÄSENET

VARAJÄSEN:

(ja merkintä siitä kuka toimi
puheenjohtajana)

Kyynäräinen Esa, puheenjohtaja
Uotila Juha, varapuheenjohtaja
Anttalainen Antti
Heikola Annika
Jokinen Katri
Järvinen Jari
Keskitalo Tarja
Palo Juhani, saapui klo 17.20
Tommila Birgitta

Tuomi Matti
Päivärinta Anssi
Isomäki Olavi
Vainio Anu
Virta Maarit
Järvinen Pasi
Merinen Ari
Seikola Eija
Päivärinta Miia-Riikka

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Nerjanto Jari, rakennusmestari
Eskola Ari, rakennustarkastaja

esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
valmistelija/rakennusvalvonta/
pöytäkirjanpitäjä
kunnanhallituksen puheenjohtaja

(ja läsnäolon peruste)

Vuorinen Vilho
ASIAT

§:t 1 - 10

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Esa Kyynäräinen
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirjanpitäjä

Ari Eskola
§:t 3 - 8

Jari Nerjanto
§:t 1-2 ja 9-10

Tarkastusaika

Taivassalossa 21.3.2016

(tarkastuspaikka ja –aika
sekä tarkastajien allekirjoitukset)

Juha Uotila
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Antti Anttalainen

Paikka ja pvm

Taivassalossa 4.4.2016

Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Elina Tommila-Lehtonen

Julkipanotodistus
Tässä kokouksessa MRL 198 § MRA 97 § mukaisten lupa-asioiden päätösten antopäivä on 22 / 3 2016
Todistaa:
_______________________________, Elina Tommila-Lehtonen, toimistosihteeri
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
POIKKEAMISHAKEMUS/ KLEEMOLA OLAVI/FALLINRANTA OY
POIKKEAMISHAKEMUS/VÄÄNÄNEN JORMA
POIKKEAMISHAKEMUS/VARTIAINEN KAUKO JA VUOKKO
KAAVOITUSKATSAUS 2016
MAISEMATYÖLUPA/KIINT.YHTYMÄ YLÖNEN HANNU JA ELINA/HOLDING TYÖTOIMISTO
YLÖNEN
RAKENNUSVALVONNAN TIEDOKSIANTOASIAT
HAKKENPÄÄN SATAMAN PIENVENEPAIKKOJEN VUOSIVUOKRAT
TIEDOKSIANTOASIAT
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus: Todetaan lautakunnan kokous päätösvaltaiseksi ja hallintosäännön 4 ja 5 §:ien
mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi.
PÄÄTÖS: Todettiin.
-------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Ehdotus: Valitaan kaksi lautakunnan jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.
Tarkastuspäivä on maanantai 21.3.2016.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Uotila ja
Antti Anttalainen.
----------------------------
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KH:8 /2016
3§
POIKKEAMISHAKEMUS/ KLEEMOLA OLAVI/FALLINRANTA OY
Tekninen lautakunta 17.3.2016 § 3
Hakija

Olavi Kleemola

Rakennuspaikka

Kleemola 2:53, tilasaunan rakennusala, rak.oikeus 40 m²; Hakkenpään kylä.
Tilasaunan rakennusalalla sijaitsee tällä hetkellä 58 m²:n suuruinen lomarakennus (Villa Railahti), jota Fallinranta Oy vuokraa asiakkailleen.

Kaavatilanne

Kleemolan tilan ranta-asemakaavan muutos

Säännös, josta
poikkeusta haetaan

Poiketaan ranta-asemakaavan määräyksistä siten, että kaavamääräysten sallimaa tilasaunan rakennusalan rakennusoikeutta nostetaan 40 m²:stä 58 m²:iin eli korotus prosenteissa
on 45.

Hakijan perustelut

Mökin laajennusosa ei vaikuta alueen muuhun käyttöön. Laajennus noudattaa tyyliltään ja väriltään muuta mökkiä ja sulautuu siihen huomaamattomasti. Laajennusosa sijaitsee mökkitontin metsäisellä puolella, jossa ei ole naapuria.
Villa Railahti on matkailullisesti tärkeä kohde Taivassalon kunnalle. Mökissä käy matkailijoita ympäri vuoden ja siellä majoittuu paljon myös ulkomaalaisia turisteja.
Matkailuyrityksemme on rakentanut aktiivisesti jo 12 vuoden
ajan ja Villa Railahden lisäneliöt ovat ainoat ylimääräiset neliömme. Suhteutettuna kaikkiin n. 1200 matkailukäytössä olevaan rakennusneliöömme Villa Railahden ylitys on vain 1,3 %.
Ympäristöön ja matkailuun liittyvät edut ovat mielestämme niin
merkittävät, että ne puoltavat poikkeuslupaa.

Tekninen huolto

Tontille johtaa valmis tie.
Tontille tulee kunnan vesi ja osuuskunnan viemäri.

Hankkeen liitteet

Asemapiirros, 4 kpl
Ranta-asemakaavamerkinnät ja -määräykset, 3 kpl
Omistusta osoittava todistus, 1 kpl

Naapurien kuuleminen

Kunta on kuullut naapureina tilojen Metsämäki 2:33 ja Fallinkari
2:9 omistajia eikä heillä ollut huomautettavaa.

Liite; kaavaote Kleemolan tilan ranta-asemakaavan muutoksesta
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se lausunnossaan VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle puoltaa anottua poikkeamista.
Perusteluina todetaan, että poikkeusluvan myöntäminen
−
ei vaikeuta kaavoittamista, kaavan toteuttamista tai alueiden käytön muuta
järjestämistä
−
ei johda tontilla vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia
−
ei hajauta yhdyskuntarakennetta
−
on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista
−
ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------------------------------
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KH:9 /2016
4§
POIKKEAMISHAKEMUS/VÄÄNÄNEN JORMA
Tekninen lautakunta 17.3.2016 § 4
Hakija

Jorma Väänänen

Rakennuspaikka

Tasala 3:21, Hakkenpään kylä, tontin p-ala 40762 m²

Kaavatilanne

Hakkenpään kylän ranta-asemakaavan muutos; lainvoima
muutokselle 24.5.2013, korkein hallinto-oikeus.

Säännös, josta
poikkeusta haetaan

Poiketaan rantakaavan määräyksistä siten, että venevaja rakennetaan kaavan osoittaman venevajan rakennusalan ulkopuolelle.

Hakijan perustelut

Erityisenä syynä sijaintimuutokseen on ollut Jaana Hemmilä
Keltingin lahteen läjittämä ruoppausjäte n. 50 metrin pituiseksi
aumaksi Tasalan rannan eteen niin, ettei ranta-asemakaavan
mukaiselle paikalle sijoitetusta venevajasta olisi päässyt ulos
merelle. Varsinais-Suomen ympäristökeskus on vuonna 2012
kehottanut Jaana Hemmilää poistamaan luvattomasti vesialueelle läjitetyt ruoppausmassat, mutta Jaana Hemmilä ei ole
ryhtynyt ELY-keskuksen kehottamiin toimiin. Voimassa olevan
rakennusluvan mukaisella paikalla sijaitsee rannalla suuri n, 20
m³:n suuruinen kivi, jota ei haluta räjäyttää siitä aiheutuvan
ympäristömuutoksen vuoksi. Tämän takia venevajan rannan
puoleista sijaintia joudutaan muuttamaan rannan suuntaisesti
n. 2 metriä (lähimmästä naapurista poispäin). Muutoksella ei
ole vaikutusta naapureihin eikä luontoarvoihin.

Rakennustarkastajan asian esittely

Jorma Väänäsen omistaman tilan Tasala 3:21 rantaasemakaavan muutos sain lainvoiman 24.5.2013 ja hän toimi
itse kaavanlaatijana. Kyseessä on siten varsin uusi rantaasemakaavan muutos, johon tehdyissä päivityksissä on otettu
huomioon sekä itse tilan sisällä tarvittavat rakennuspaikka- ja
rakennusoikeudelliset muutokset sekä kaavan lähiympäristön
asettamat ja huomioon otettavat vaatimukset.
Näin ollen tähän tuoreeseen ranta-aseman muutokseen ei saisi
heti kohdistua poikkeamistarpeita.
Jorma Väänänen mainitsee erityisenä syynä sijaintimuutokseen olevan Jaana Hemmilä suorittaman ruoppauksen, jonka
läjitysmassa on hänen mukaansa aumattu Tasalan tilan rannan
eteen.
Sekä ELY-keskuksen 17.2.2012 ruoppauksen jälkeen laatiman
kartta-aineiston että Geologisen tutkimuskeskuksen ylläpitämän Maankamara-karttaohjelman mukaan kyseinen läjitysmassa-alue ei ulotu Tasalan ranta-asemakaavassa sijaitsevan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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venevajan rakennusalan eteen (liite 4).
Näin ollen venevajan siirtäminen pois sen kaavan mukaiselta
rakennusalalta ei ole perusteltua.
Rakennustarkastajan myöntämä venevajan rakennuslupa
2013-77:
Jorma Väänänen mainitsee poikkeamislupahakemuksen liitteessään, että ”rakennuslupaa haettaessa ja rakentamaan ryhdyttäessä ei ole haluttu harhauttaa rakennustarkastajaa”. Kuten jo teknisen lautakunnan 27.8.2015 § 42 ”Rakennustarkastajan antama rakennustyön keskeyttämispäätös” –
asiapykälässä todettiin, Jorma Väänänen oli harhauttanut rakennustarkastajaa rakennuslupaa myöntäessään siten, että
hän oli sijoittanut venevajansa kyseisen rakennusalan ulkopuolelle kuitenkaan tuomatta asiaa esille ei graafisesti eikä myöskään sanallisesti.
Nyt Väänänen on kuitenkin pystyttänyt venevajansa perustukset vielä tuostakin edellä mainitusta sijainnista noin 2 metriä
(Väänäsen mainitsema metrimäärä) venevajan rakennusalasta
poispäin eli yhteensä noin 4 metriä rakennusalan rajasta.
Rakennuksen (perustusten) nykyistä paikkaa ei voida verrata
rakennusluvan asemapiirustuksen mukaiseen sijaintiin, koska
tämä perustuu hakijan tarkoituksen mukaiseen rakennustarkastajan harhauttamiseen.
Jorma Väänänen mainitsee poikkeamislupahakemuksen liitteessään erityisinä syinä rakennuksen sijaintimuutokselle Jaana Hemmilän Keltingin lahteen läjittämän ruoppausmassan
sekä tästä vielä vähäiseen sijaintimuutokseen erityisenä syynä
venevajan rakennusalan vieressä sijaitsevan noin 20 m³:n kokoisen kiven.
Kumpaakaan erityistä syytä sijaintimuutokseen hakija ei maininnut venevajan rakennuslupahakemuksessaan.
Jorma Väänänen mainitsee myös poikkeamislupahakemuksen
liitteessään, että rakennustarkastaja oli suorittanut tarkastuskäynnin sopimatta siitä etukäteen rakentamiseen ryhtyneen
kanssa ja keskeyttänyt venevajan rakennustyöt samana päivänä antamatta mahdollisuutta rakentamiseen ryhtyneelle antaa
selvitys asiasta.
MRL 180 §: ”Rakennustarkastaja voi antaa heti noudatettavan
keskeyttämismääräyksen asiaomaista kuulemattakin. Asianomaista on kuitenkin kuultava asianmukaisesti, ennen kuin
rakennusvalvontaviranomainen tekee MRL 180.2 §:ssa tarkoitetun päätöksen.”
Totean, että edellä mainitulla lain mukaisella tavalla on asiassa
toimittu.
Laiturin toimenpidelupa 2015-132:
Rakennustarkastaja on myöntänyt 15.12.2015 Jorma Väänäselle toimenpideluvan suurehkolle laiturille. Laituri tullaan rakentamaan sille paikalle, jolle Väänänen paalutti tolpat venevajaansa varten. Tälle kyseiselle paikalle saa kaavan sitä estämättä rakentaa kyseisen laisen laiturin.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Hankkeen liitteet

Asemapiirros, 4 kpl
Aluekartta, 4 kpl
Ranta-asemakaava ja määräykset, 2 kpl
Omistusta osoittava todistus
Jaana ja Rauni Hemmilän vastine

Naapurien kuuleminen

Kunta on kuullut naapureina tilojen Nääslahti 3:69 ja Niurniemi
3:70 omistajia. Tilojen omistajat Jaana ja Rauni Hemmilä jättivät asiasta yhteisen poikkeusluvan myöntämistä vastustavan
vastineen.

MRL 171 §:n mukaan kunta voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen kaavoista ja niiden
määräyksistä sekä MRL:n säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.
Liiteet;
Maankamara-karttaote, ELY:n laatima ruoppauksen läjityskartta, kaavaote 1:1500
ja asemapiirros
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se ei myönnä haettua poikkeuslupaa tilalle Tasala 3:21.
Perusteluina todetaan, että poikkeusluvan myöntämisen erityisinä syinä esitetyt perustelut
eivät ole paikkansa pitäviä. Sekä ELY-keskuksen 17.2.2012 ruoppauksen jälkeen laatiman
kartta-aineiston että Geologisen tutkimuskeskuksen ylläpitämän Maankamara-karttaohjelman mukaan kyseinen läjitysmassa-alue ei ulotu Tasalan ranta-asemakaavassa sijaitsevan
venevajan rakennusalan eteen, eikä myöskään Jorma Väänäsen mainitsema iso kivi estä
rakentamasta venevajaa kaavan mukaiselle rakennusalalle.
Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että mikäli venevajan sijoittaminen jostakin syystä ei
onnistu ranta-asemakaavan osoittamalle rakennusalalle, tulee hakijan ryhtyä kaavanmuutoksellisiin toimenpiteisiin. Lautakunta toteaa myös, että kyseessä olevaan tuoreeseen ranta-asemakaavan muutokseen ei saisi heti kohdistua poikkeamistarpeita.
Kunnanhallituksen päätös lähetetään tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------------
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KH:12 /2016
5§
POIKKEAMISHAKEMUS/VARTIAINEN KAUKO JA VUOKKO
Tekninen lautakunta 17.03.2016 § 5
Hakija

Kauko ja Vuokko Vartiainen

Rakennuspaikka

Villa Kustaa, Kurjalan kylä, 2220 m²

Kaavatilanne

Rantayleiskaavassa RA -aluetta

Säännös, josta
poikkeusta haetaan

MRL 171 §

Sanallinen selitys
poikkeamisesta

Uuden lomarakennuksen (73 m²) rakentaminen kaavoittamattomalla
ranta-alueella. Kyseessä on ns. korvaava rakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle. Sijoitetaan etäämmälle rannasta kuin
vanha lomarakennus.

Hakijan perustelut

Vapaa-ajan asunto tuhoutui tulipalossa. Haetaan poikkeamislupaa
palauttaa tilanne ennalleen rakentamalla uusi vapaa-ajan asunto
tuhoutuneen tilalle samalle rakennuspaikalle.

Tekninen huolto

Tie tontille on olemassa. Vapaa-ajan asunto on liitetty vesijohtoverkostoon ja Hakkenpään viemäriosuuskuntaan. Talousjätteet kompostoidaan pääsääntöisesti ja muut jätteet toimitetaan sopimuspohjaisen jätehuollon piirin.

Hankkeen liitteet

Asemapiirros, 4 kpl
Ympäristökarttoja, 4 kpl
Lainhuutotodistus, 1 kpl

Naapurien kuuleminen

Kunta on kuullut naapureina tilojen Villa Eroica 1:63, Kotiniemi I 1:47
ja Kotirinne 2:0 omistajia. Heillä ei ollut huomautettavaa.

Rakennustarkastajan lausunto

Rakennettaessa uusi lomarakennus vanhan puretun tilalle on otettava huomioon voimassa olevan kunnan rakennusjärjestyksen ohjeistus lomarakennuksen sijainnista. Rakennusjärjestyksen mukaan
etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä. Kyseisen
tontin muoto on sellainen, että em. etäisyyteen ei päästä. Rakennus
on kuitenkin sijoitettava niin etäälle rannasta kuin se teknisesti ja
määräysten mukaiset etäisyydet naapurien rajoihin (5 m) huomioon
ottaen on mahdollista.

Liite; asemapiirros ja sijaintikartta
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valtuusto
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Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle haetun poikkeusluvan myöntämistä.
Perusteluina todetaan, että rakentaminen
−
ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle
−
ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä;
−
ei hajauta yhdyskuntarakennetta
−
on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista;
−
ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä
haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia; ja
−
ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Tekninen lautakunta kuitenkin edellyttää, että rakennettaessa uusi lomarakennus vanhan
puretun tilalle on otettava huomioon voimassa olevan kunnan rakennusjärjestyksen ohjeistus lomarakennuksen sijainnista. Rakennusjärjestyksen mukaan etäisyyden rantaviivasta
tulee olla vähintään 30 metriä. Kyseisen tontin muoto on sellainen, että em. etäisyyteen ei
päästä. Rakennus on kuitenkin sijoitettava niin etäälle rannasta kuin se teknisesti ja määräysten mukaiset etäisyydet naapurien rajoihin (5 m) huomioon ottaen on mahdollista.
Kunnanhallituksen päätös lähetetään tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
Poikkeuslupa on MRA 87 §:n mukaisesti voimassa 2 vuotta ja tänä aikana päätöksen mukainen rakennuslupa on haettava kunnan rakennuslupaviranomaiselta.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.
------------------------------------
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6§
KAAVOITUSKATSAUS 2016
MRL 7§:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet
sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteutukseen.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.
Tähän katsaukseen sisältyy vireillä olevien kaava-asioiden lisäksi informaatiomielessä
myös yhteenveto nykytilanteesta.
Kaavoituskatsaus on luettavissa Taivassalon kunnan kotisivuilla osoitteessa
www.taivassalo.fi.
Liitteenä: Kaavoituskatsaus 2016.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle liitteen mukaisen kaavoituskatsauksen vuodelle 2016 hyväksymistä.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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TEKLA:1 /2016
7§
MAISEMATYÖLUPA/KIINT.YHTYMÄ YLÖNEN HANNU JA ELINA/HOLDING TYÖTOIMISTO
YLÖNEN
Kiinteistöyhtymä Ylönen Hannu ja Elina ja Holdin Työtoimisto Ylönen hakevat maisematyölupaa Vainioperän kylässä sijaitsevalle Kulon tilan ranta-asemakaava-alueella suoritettavaan ensiharvennus-, harvennus-, avo- ja siemenpuuhakkuun suorittamiseen. Hakkuusuunitelma koskee kaava-alueen omarantaisia RA-tontteja, ns. kuivamaan RA-tontteja
sekä M-aluetta. Työmaa-alue on kokonaispinta-alaltaan 23,1 ha.
Lupa-anomuksen yksityiskohtaisempi esittely on liitteenä olevassa päätösehdotuksessa.
Liite; hakkuusuunnitelmakartta ja kaavaote
Rakennustarkastajan päätösehdotus: Lautakunta myöntää haetun maisematyöluvan liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.
------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TAIVASSALON KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivä
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8§
RAKENNUSVALVONNAN TIEDOKSIANTOASIAT
Esitellään rakennusvalvontaan saapuneet kirjeet ja päätökset
Etuosto-oikeuspöytäkirjat 12/2015 ja 1-2/2016
Rakennustarkastajan lupapäätökset aj. 25.11.2015 – 10.3.2016
Päätösehdotus: Merkitään tietoon saatetuiksi.
PÄÄTÖS: Merkittiin.
------------------------------------
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9§
HAKKENPÄÄN SATAMAN PIENVENEPAIKKOJEN VUOSIVUOKRAT
Kunnan käyttöön/valvontaan luovutetun Hakkenpään satama-alueen pienvenepaikkojen
vuokria on viimeksi päätöksellä tarkistettu 1.4.2009. Vuosittain on hintoja korotettu päätöksen mukaisesti kuluttajahintaindeksillä.
Viime vuonna laskutetut taksan mukaiset hinnat olivat
veroton
alv 24 %
1.
hyötykäyttöön
91,90
22,05
2.
muut
119,83
28,76
3.
trailerpaikka
34,43
7,57

yhteensä
113,95
148,59
42,00 ei laskutettavia

Hallintosäännön 47 § 11. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää venepaikkavuokrista.
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää tarkistaa pienvenepaikkojen vuokria 10 %:lla
jolloin uudet vuokrataksat ovat
veroton
alv 24 %
yhteensä
1.
hyötykäyttöön
101,09
24,27
125,36
2.
muut
131,82
31,64
163,46
3.
trailerpaikka
37,88
9,10
46,98
-

Taksat tulevat voimaan 1.4.2016 ja hinnat sidotaan kuluttajahintaindeksiin
tammikuu 2016 (2005=100).
Vuokraoikeuden siirtäminen kolmannelle osapuolelle on ilman vuokranantajan
suostumusta kielletty

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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10 §
TIEDOKSIANTOASIAT
Esitellään lautakunnalle saapuneet kirjeet ja päätökset
Aluehallintovirasto
ympäristönsuojelulain mukainen päätös, hakijana Esko, Heikki ja Ritva Vuorisalo
ympäristönsuojelulain mukainen päätös, hakijana Länsi-Rannikon Kala Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimustulos 1/2016
Kunnanhallitus
vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Päätösehdotus: Merkitään tietoon saatetuiksi.
PÄÄTÖS: Merkittiin.
-----------------------------------
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 1 – 6, 8 ja 10
HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta
valittamalla:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

§9

Oikaisuvaatimusviranomainen

aika

Taivassalon tekninen lautakunta
Keskustie 9

14 päivää
päätöksen
tiedoksisaannista

23310 TAIVASSALO

Oikaisuvaatimusajan
alkaminen

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea kunnallisvalituksella muutosta myös asianosainen ja kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja
eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Kunnallisvalitus
§

valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus
§7

30 päivää

Muu valitusviranomainen
§

päivää

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Tekninen lautakunta

Valitusajan alkaminen
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Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitusasiakirja

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä , josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:

Lisätietoja *)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

