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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Houtskarin lautakunta 02.09.2020 § 26
Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________________
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Houtskarin lautakunta 02.09.2020 § 27

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Linda Brunnsberg ja Ann-Helen Franzén-Juslin.
__________________
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Esityslistan hyväksyminen
Houtskarin lautakunta 02.09.2020 § 28

Päätös

Esityslista hyväksyttiin.
__________________
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Lausunto koskien ehdotusta tievalaistuksen lopettamisesta asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla,
Houtskarin lautakunta
368/10.03.01.01/2020
Houtskarin lautakunta 02.09.2020 § 29
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.6.2020 § 62
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto on säästötoimenpiteenä
tehnyt ehdotuksen valaistuksen sammuttamisesta kaikilla asemakaava-alueiden
ulkopuolisilla alueilla. Koulujen ja yhteysaluslaitureiden välittömässä
läheisyydessä valaistus kuitenkin säilyisi. Ehdotus sisältyy myös valtuuston
12.5.2020 hyväksymään toimenpideohjelmaehdotukseen.
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.6.2020 § 62:
"Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 12.2.2020 § 10:
Toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston teknisille tukipalveluille vuodeksi 2020
hyväksymä käyttötalousarvio ja määrärahojen supistamisesta (aiempiin vuosiin
verrattuna) seuraa toimenpiteitä, jotka vuoden aikana ilmenevät toiminnassa alla
esitetyin tavoin. Vuoden 2020 talousarviosta aiheutuvien toimenpiteiden
selventämiseksi nostetaan esiin seuraavat esimerkit:
Tekninen yksikkö
Valaistuksen osalta jaostolle valmistellaan erikseen haja-asutusalueen
valaistuksen sammuttamista koskeva asia.
Valaistuksen lopettaminen taajamien ulkopuolella on kirjattu yhdeksi
toimenpiteeksi kaupungin vuosien 2020-2022 talouden
tasapainottamisohjelmaehdotuksessa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi
12.5.2020 §:ssä 11.
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päätti 12.2.2020 §:ssä 10,
että vuoden 2020 talousarvion yhteydessä esiin nostetut toimenpiteet tulee
valmistella erillisinä asioina.
Jaosto on 16.4.2018 §:ssä 31 vahvistanut seuraavat periaatteet katuvalaistuksen
saneeraukselle:
1. Olemassa oleva elohopeavalaistus saneerataan kolmen vuoden kuluessa
viimeistään vuonna 2020.
2. Olemassa oleva natriumvalaistus saneerataan ja vaihdetaan sitä mukaa kuin
valaistuksen käyttöikä tulee täyteen.
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3. Saneeraus tehdään mahdollisimman pitkälti alueittain asemakaava-alueita
painottaen.
4. Yksityisteiden valaistus voidaan luovuttaa esimerkiksi tiekunnille sen jälkeen,
kun valaistus on saneerattu ja käyttövarmuus tarkastettu.
5. Yksityisteiden valaistusverkko voidaan purkaa, jos sen tarve arvioidaan
vähäiseksi eikä tiekunta tai jokin muu toimija siirry vastuuseen ja hoida
kunnossa- ja ylläpitoa.
6. Jos yksityisteiden tievalaistusverkkoa halutaan laajentaa, kustannusvastuu
laajennuksesta annetaan tiekunnalle tai muulle laajennuksen suorittavalle
toimijalle. Kaupunki luovuttaa olemassa olevan valaistusverkon ja
sähköliittymän tiekunnalle sen jälkeen, kun valaistusverkon kunto on
tarkastettu ja verkko tarvittaessa saneerattu.
7. Yleisten teiden valaistusverkkoa saneerataan tienpitäjän ohjeiden mukaisesti
edellyttäen, että valaistukselle on tarvetta.
Teknisten tukipalvelujen jaosto tekee erilliset päätökset kohtiin 4-6 kuuluvissa
asioissa.
Taloustilanne on näiden periaatteiden vahvistamisen jälkeen muuttunut, ja nyt
tarvitaan nopeita toimia käyttökustannusten vähentämiseksi, samalla kun
investointivarat täyssaneerauksiin ovat vähentyneet voimakkaasti. Valaistuksen
saneerauksen painopiste on ollut asemakaava-alueilla ja valaistuksen
kunnossapito asemakaava-alueiden ulkopuolella on ollut viime vuosina hyvin
rajallista.
Talouden tasapainottamisohjelmassa mainitaan, että valaistuksen sammutus ja
lakkauttaminen koskee noin 14:ää kilometriä valtion teitä ja yksityisteitä, sekä
yksittäisiä valaistuspisteitä että pidempiä tieosuuksia, asemakaava-alueiden
ulkopuolella. Nämä ovat alueita, joilla valaistus on vanhaa ja lähivuosina
saneerauksen tarpeessa; arvioidut investointikustannukset ovat noin 0,5
miljoonaa euroa ilman suuria muutoksia. Vuosittaiset käyttökustannukset
vähenisivät nykyisen kustannustason mukaan laskettuna noin 30 000 euroa/vuosi
ja tuleva investointitarve vähenisi noin 450 000 euroa. Suuria osia
asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevasta valaistuksesta on
täyssaneerattava 2–3 vuoden kuluessa.
Yhteensä kyse on noin 450–500:sta asemakaava-alueiden ulkopuolella
sijaitsevasta yksittäisestä valaistuspisteestä, jotka sammutettaisiin, joiden
liittymät irtisanottaisiin ja joiden valaistusverkko poistettaisiin. Laskelmissa ei ole
otettu huomioon asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevien koulujen (esim.
Nilsbyn koulu ja Träsk skola) yhteydessä olevia lyhyempiä valaistuja osuuksia.
Toimenpiteisiin ei myöskään sisältyisi yhteysaluslaitureiden valaistus. Laitureiden
käyttökustannuksista vastaa kaupunki ja investointikustannuksista valtio.
Saneerattuja ja uuteen led-tekniikkaan vaihdettuja valaisimia voitaisiin käyttää
uudelleen asemakaava-alueilla vanhan tekniikan tilalla.
Toimenpiteet
Jatkotoimenpiteiden osalta on vaihtoehtona, että nyt ennen kesää tehdään
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päätös valaistuksen sammuttamisesta asemakaava-alueiden ulkopuolella
syksystä 2020 alkaen, minkä jälkeen sähköliittymät irtisanotaan. Olemassa
olevan valaistusverkon purkaminen tapahtuu vuonna 2021, jos siihen
myönnetään varat. Realistisempaa on pyytää sivistysosastolta lausunto
valaistuksen sammuttamisen vaikutuksista järjestettyjen koulukuljetusten
tarpeeseen tai siitä, voiko valaistuksen sammuttamisella olla sivistysosastolle
muita taloudellisia vaikutuksia. Samalla on pyydettävä ELY-keskuksen lausunto
valtion teiden valaistuista osuuksista. ELY-keskus on jo aiemmin ilmoittanut, ettei
se ota kyseisiä osuuksia vastuulleen. Yksityisteiden valaistuista osuuksista
voidaan pyytää tiekuntien lausunto siitä, ovatko ne halukkaita ottamaan
vastuulleen valaistuksen ja siitä aiheutuvat kustannukset. Näiden lausuntojen
hankkimisen jälkeen asiassa voidaan tehdä päätös.
Vaikutusten arviointi

Valaistuksen vähentäminen asemakaava-alueiden ulkopuolella vaikuttaa
heikentävästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen kyseisillä
tieosuuksilla. Autoilijoiden kohdalla valaistuksen vähentämisellä on
marginaalinen vaikutus turvallisuuteen. Valaistuksen puuttuminen voi aiheuttaa
turvattomuuden tunnetta ja asuinalueet/kyläalueet voidaan kokea vähemmän
houkutteleviksi. Valaistus on kaupungin ylläpitämä palvelu ja valaistuksen
puuttuminen rajoittaa tätä palvelua, joka ei kuitenkaan ole lakisääteinen.
Valaistusverkko ei ole kattava asemakaava-alueiden ulkopuolella ja sen voidaan
katsoa palvelevan asukkaita eriarvoisesti. Asemakaava-alueiden ulkopuolisen
valaistusverkon supistaminen pienentää kaupungin käyttötalousarviota, mutta ei
kuitenkaan ratkaisevasti. Sen sijaan paine tuleviin verkkoinvestointeihin vähenee
merkittävästi."
Lausunnot tulee antaa teknisille tukipalveluille viimeistään 10.9.2020.
Houtskarissa tievalaistus on kylien rakentama ja kustantama, suurelta osin
talkoovoimin. Houtskarin kunta osallistui sähköliittymillä ja maksoi sähkön
käyttökustannukset.
Houtskarissa tieosuudet ja yksittäiset kohdat, joissa valaistus ehdotetaan
sammutettavaksi ovat tiettävästi: Mossala, Björkö, Kivimo, Jervis, Hyppeis,
Roslax, Medelby, Hönsnäs, Kittuis ja Saverkeit. Träskissä oleva valaistus, "toria"
lukuun ottamatta, sekä Näsbyn valaistus, lukuun ottamatta Vikosintien tiehaaraa,
jätettäisiin paikoilleen.

Oheismateriaali

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.6.2020 § 62 Valaistuksen
lopettaminen asemakaava-alueiden ulkopuolisella tieverkolla.

Ehdotus

Houtskarin lautakunta on tutustunut ehdotukseen ja suhtautuu suunnitelmiin
erittäin kriittisesti ja haluaa esittää joitakin perusteluja sen puolesta:
 Valaistus on monille asukkaille ja kiinteistönomistajille ainoa näkyvä
kunnallinen palvelu lähiympäristössä. Muut palvelut, jotka voitaisiin katsoa
kuuluvan rahoitettaviksi kiinteistöverolla ja kunnallisilla verovaroilla, kuten
tienpidon ja muun infran, hoitaa puolestaan joko valtio taikka kuntalaiset itse
tai yhdistysten/kylätoimikuntien kautta. Valaistus luo viihtyisyyttä.
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 Valaistuksella on suuri vaikutus ennen kaikkea jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden turvallisuuteen. Valoja on sijoitettu paikkoihin, joissa liikkuu
koulukuljetusta käyttäviä lapsia ja nuoria.
 Valaistus ei ole missään paikassa ylimitoitettua, vaan täyttää ainoastaan
vaatimukset ikääntyneiden ja nuorten lisäturvasta.
 Perustelu valaistuksen sammuttamiselle syrjäisillä alueilla, koska nämä alueet
ovat jo entuudestaan olleet vähemmän priorisoituja valaistusta
saneerattaessa, ei tunnu kestävältä, koska se ei liity mitenkään valaistuksen
varsinaiseen tarkoitukseen eli viihtyisyyden luomiseen ja kunnan asukkaiden
turvallisuuden parantamiseen.
 Väite siitä, että nykyisen valaistuksen säilyttäminen palvelisi kuntalaisia
epätasa-arvoisesti, kaatuu omaan kohtuuttomuuteensa. Saman logiikan
mukaan tämän palvelun ottaminen pois yhä useammalta kuntalaiselta
ennemminkin lisäisi kuntalaisten kokemaa tunnetta epätasa-arvoisesta
kohtelusta.
 Jaosto ehdottaa myös, että jo pystytettyjä uusia led-tekniikalla varustettuja
valaisimia voitaisiin käyttää uudelleen asemakaava-alueilla. Tällä ei ole kovin
suurta taloudellista vaikutusta, koska valaisinten purkamisesta aiheutuu
kustannuksia ennen kuin ne voidaan kuljettaa pois ja asentaa toiseen
paikkaan. Samaan aikaan on pidettävä mielessä, että myös näiden valaisinten
asentamisesta nykyiseen paikkaansa on vastikään maksettu, ja niiden
purkaminen merkitsee sitä, että tämä osa investointikustannuksesta menee
hukkaan.
 Syrjäisten alueiden valaistuksen sammuttamisesta syntyvä
käyttökustannussäästö, 30 000 euroa vuodessa koko kaupungin alueella, ei
ole samassa suhteessa edellä esitettyjen perustelujen kanssa.
Houtskarin lautakunta ei hyväksy teknisten tukipalvelujen ehdotusta edellä
mainitun tieverkon valaistuksen lopettamisesta.
Päätös

Houtskarin lautakunta ei hyväksy teknisten tukipalvelujen ehdotusta edellä
mainitun tieverkon valaistuksen lopettamisesta, ehdotuksessa esitetyin
perusteluin.

Tiedoksianto

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, yhdyskuntainsinööri Matias
Jensén
__________________
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Hyppeisten laiturin luovuttaminen
604/10.03.02/2020
Houtskarin lautakunta 02.09.2020 § 30
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 77 26.8.2020:
"Valtio omistaa Houtskarissa Hyppeisten kylässä sijaitsevan laiturin, jonka
kunnossapidosta Paraisten kaupunki vastaa vuoteen 2041 asti. Laituri on
toteutettu valtion, Houtskarin kunnan ja Hyppeis fiskelag -kalastuskunnan
yhteistyönä vuonna 1991. Laituri sijaitsee yhteisellä vesialueella Hyppeistentien
päässä. Hyppeistentie on valtion yleinen tie. Paraisten kaupunki ei omista laituriin
liittyviä maa- tai vesialueita, ja on epäselvää, onko kaupungilla käyttöoikeutta
alueeseen, koska ainoastaan kunta on allekirjoittanut kunnan ja maa- ja
vesialueiden omistajien välisen 2.7.1991 päivätyn sopimuksen. Houtskarin
kunnan ja valtion välillä ei ole sopimusta.
Hyppeis fiskelag -kalastuskunnan 24.3.1991 pidetyn vuosikokouksen
pöytäkirjanotteen pykälän 10 mukaan kalastuskunta katsoo, että tarjottu
ponttonilaituri on liian kapea kantaakseen täydessä kuormassa olevan traktorin
ja että laiturin pitäisi olla noin 6 metriä leveä. Kalastuskunta toivoi, että kunta
selvittäisi, olisiko leveämmän laiturin saaminen mahdollista, ja että kunta ajaisi
edelleen kiinteän laiturin saamista. Ellei leveämpää laituria ole mahdollista
saada, kalastuskunta ottaa vastaan tarjotun laiturin.
Laituria hankittaessa tarkoituksena oli, että laituri palvelisi kalastuselinkeinoa. On
kuitenkin hieman epäselvää, onko laituria käytetty tähän tarkoitukseen. 2.7.1991
päivätyn sopimuksen kohdassa 4 on määrätty, että laituria voidaan hyödyntää
yleisessä käytössä sillä tavoin, että käyttö ei häiritse kalastusalusliikennettä.
Saman sopimuksen mukaan laiturissa saa säilyttää ainoastaan kalastusaluksia.
Tällaista tarvetta ei nykyisin enää ole ja laiturin tarpeesta ja käytöstä on
epäselvyyttä.
Kaupunki tarkastaa laiturin kunnon ja sen rakenteet vuosittain alkuperäisen
valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Laituri on noin 25 metriä pitkä
massiivibetonilaituri, joka on ankkuroitu pohjaan painoilla. Laiturin vuotuiset
kunnossapitokustannukset ovat keskimäärin muutamia tuhansia euroja.
ELY-keskuksen kanssa laiturista käydyissä keskusteluissa on sovittu, että kaupunki
käsittelee asiaa ja kuulee asiassa Houtskarin lautakuntaa ja Hyppeis fiskelag
-kalastuskuntaa ennen päätöksentekoa. Kaupunki päättää laiturin jatkokäytöstä
ja sijainnista saamiensa mielipiteiden perusteella. ELY-keskus on ilmoittanut, ettei
sillä on käyttöä laiturille ja että se voi luovuttaa laiturin kaupungin omistukseen,
kun asia on selvitetty ja asiassa on tehty kaupungissa päätös. Ellei kaupunki halua
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ottaa laituria vastaan, kaupungin kunnossapitovelvoite jatkuu entiseen tapaan
vuoteen 2041 asti.
Kaupungin tulee laiturin omistuksen siirtoa koskevan päätöksen yhteydessä
päättää myös laiturin mahdollisesta siirtämisestä, ellei laiturille ole tarvetta sen
nykyisellä paikalla, taikka laiturin luovuttamisesta Hyppeis fiskelag
-kalastuskunnalle."
Teknisten tukipalvelujen jaosto kuulee Hyppeisten osakaskuntaa ja Houtskarin
lautakuntaa ennen päätöksen tekemistä.
Oheismateriaali

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 26.8.2020 § 77 Hyppeisten
laiturin luovuttaminen
Sopimus Houtskarin kunta 2.7.1991
Pöytäkirjanote, Hyppeis fiskelag -kalastuskunta 24.3.1991

Ehdotus

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Lautakunta päätti jättää asian pöydälle.
__________________
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Hallintosäännön uudistaminen
704/00.01.01.00/2020
Houtskarin lautakunta 02.09.2020 § 31
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Kaupungin sisäinen työryhmä valmistelee hallintosäännön uudistamista.
Työryhmän seuraava kokous on 8.9. Tässä yhteydessä on keskusteltu
aluelautakuntien roolista ja muun muassa esitetty ehdotus, jonka mukaa
aluelautakunnat korvattaisiin kaikkien Paraisten saaristo-osien yhteisellä
saaristolautakunnalla. Aluelautakunnat toimivat nykyisin oman kunta-alueensa
asiantuntijaeliminä, jotka valvovat lähipalvelujen kehittämistä sekä edistävät
tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaisiin.
Aluelautakuntien ongelmana on, että niillä ei ole päätösvaltaa eikä myöskään
varoja hankkeiden tai muiden vastaavien toteuttamiseen.

Ehdotus

Houtskarin lautakunta keskustelee asiasta ja esittää näkemyksensä siitä, miten
aluelautakuntia tulee kehittää.

Päätös

Asia merkitään tiedoksi tältä erää.
__________________
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Talousarvio 2021, Houtskarin lautakunta
464/02.02.00/2020
Houtskarin lautakunta 02.09.2020 § 32
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com

Ehdotus

Lautakunta keskustelee syksyn talousarviotyöskentelyyn liittyvistä toiveista ja
ideoista.

Päätös

Keskustelu jatkuu seuraavassa kokouksessa.
__________________
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Träskin koulu, tulevaisuusvaihtoehdot
640/10.03.02/2019
Houtskarin lautakunta 04.09.2019 § 31
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto käsitteli asiaa 28.8.201019
§:ssä 108 (valmistelija: kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl).
”Träskin koulu on rakennettu 1958 ja laajennuksia on tehty 1997 ja 2003.
Rakennukseen on tehty osittainen peruskorjaus 2010 ja nyt rakennus pitää
korjata muilta osiltaan. Rakennuksen muutosten yhteydessä julkisivua on
korjattu ja rakenteissa päällekkäisyyksiä ja ne eivät toimi rakennusteknisesti
oikealla tavalla.
Rakennus käsittää 859 m2 sisältäen asunto-osan. Koulu on puurakenteinen ja
peltikattoinen. Rakennuksen alla kulkee alipaineistettu putkikanaali ja
rakennuksessa on tulo- ja poistoilmastointi. Piha on tilava ja hyvin varusteltu.
Välittömässä läheisyydessä on pallohallirakennus, joka antaa hyvän
mahdollisuuden erimuotoiseeen liikuntaan.
Rakennuksessa on puutteita ja korjausvelkaa kattavasti. Kokonaisvaltaisesti
alapohjan ilmavuodot ja liittymien huono tiiviys muodostavat suuren haasteen
korjaukselle. Mikrobi- ja kosteusvauriokohtia esiintyy, mutta ne eivät ole
kauttaaltaan rakennuksessa vallitsevina. Ilmanvaihdon osalla on riskitekijöitä
vanhojen päätelaitteiden osalla. Rakennuksen vesieristyksessä on puutteita
ulkopuolella. Vuonna 1986 rakennetuissa osissa on riskialttiita
valesokkelirakenteita.
Ulkoseinissä todettiin vaurioita ja puutteita 1. krs osalta kaikissa eri aikaan
rakennetuissa osioissa. Levyrakenteita joudutaan purkamaan seinissä. Ruokalan
ja sen viereisten seinien osalta on suoritettava rakennusfysikaalinen rakenteiden
uusinta, jotta seinät saadaan toimimaan oikein ja ne eivät aiheuta riskiä
sisäilmaan. Rakennuksen kattoa joudutaan avaaman osittain oikean rakenteen
toteuttamiseksi ja liittymiä talon yläosissa joudutaan myös korjaamaan.
Vaihtoehto koulun korjaaminen
Kokonaisvaltaisesti rakennuksessa on erimuotoisia vaurioita ja puutteita laajasti,
jolloin sen kokonaan korjaaminen on reaalinen vaihtoehto. Tarvitaan vielä
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yksittäisiä tutkimuksia tarkan laajuuden selvittämiseksi, mutta rakennuksen koko
ja kattavat erimuotoiset puutteet tekevät korjaushankkeesta laajan.
Kouluosuuden korjausennusteen arvioidaan olevan suuruusluokkaa 0,7 M€.
Koulun osa-alueen korjaaminen on suhteessa kalliimpaa ja hankala toteuttaa
puutteiden monimuotoisuuden takia.
Koulun suuren koon, 750 m2, ja oppilasmäärän, 21 kpl, rajallisuuden takia on
myös tarkasteltava muita vaihtoehtoja.
Vaihtoehto päiväkodin laajentaminen
Päiväkodissa on suoritettu vesivuotokorjaus ja koko rakennukseen on tehty
rakennetutkimus. Rakennuksessa on havaittu yksittäisiä kosteuskorjauspuutteita,
läpivientien tiivistystarpeita ja rakennekorjaustarpeita. Korjausten yhteydessä
voidaan rakennusten yhteyteen suunnitella koululaajennus suuruusluokkana 200
m 2.
Toiminnallisuus yhdessä päivähoidon kanssa voisi vahvistaa kokonaisvaltaista
palvelua ja rakennuksen tehokkuus kasvaa.
Päiväkodin korjaukset arvioidaan 150 000 € ja uudisrakentaminen 0,7 €M
suuruisiksi. Kokonaiskustannus suuruusluokkana 0,85 M€.
Vaihtoehto kirkon seurakuntakodin korjaaminen ja vuokraus
Koulun väistötilana toimiva rakennus on pitkällä aikavälillä peruskorjauksen
tarpeessa. Rakennus on edustavalla paikalla kalliolla ja sen perustukset ovat
mitoituksellisesti vahvoja rakenteita. Seinät on korjattava, lisäeristettävä ja ne
sisältävät asbestia. Ikkunat on uusittava ja tekniikka on rakennuksessa
uudistettava, jolloin lämmitysjärjestelmäksi soveltuisi maalämpö. Rakennus on
palanut elinkaarensa aikana ja perustusten osalta niiden kyky ottaa vastaan
kuormia niiden kokeman kuumuuden takia on epävarmuustekijä. Rakennus on
pinta-alaltaan 500 m2. Korjauksen kustannusarvioksi muodostuu 0,68 M€.
Toimintamallina omistaja maksaa korjauksen ja kaupunki vuokraa sovitun
mittaisella suuruusluokkaa 30 vuotta vuokrasopimuksella tilat tarvitsemakseen
ajaksi vuositasolla. Käytännössä tarve on suuruusluokka 39 vk/vuositasolla ja 5
pv/vk. Rakennuttaminen voidaan tehdä yhteistyössä toiminnallisuuden ja laadun
varmistamiseksi.
Vaihtoehto kirkon seurakuntakodin purku ja uuden rakentaminen / koulun ja
kirkon tarve
Nykyisen rakennuksen purku ja uuden rakentaminen koulun ja kirkon tarpeisiin.
Karkeana arviona koulun tilantarve on suuruusluokkaa 270 m2, jolloin
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rakennukseen sijoittuu 3 luokkaa, jakelukeittiö ja muita tiloja. Tilat rakennetaan
muuntojoustaviksi, jolloin kahdesta luokasta muodostuu kirkon tarvitsema suuri
yhtenäinen tila. Tiloja käytetään tarpeen mukaan, jolloin koulun tarve on
suuruusluokkaa 39 vk/vuosi ja 5 pv/vk. Rakentamisen kustannukset voidaan
jakaa käytön mukaisesti tai kaupunki vuokraa tilat pitkällä suuruusluokkana 30
vuoden vuokrasopimuksella. Kustannusarvioksi muodostuu suuruusluokkana
0,97 M€.
Valittavasta vaihtoehdosta riippumatta on erittäin tärkeää, että käyttäjät otetaan
mukaan suunnitteluun ja että suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien nykyiset
ja tulevat tarpeet sekä kaupungin taloudelliset edellytykset.”
Jaosto päätti:
”Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päättää, että tekniset
tukipalvelut laatii yhdessä kaupungin sivistysosaston ja talousyksikön kanssa
yhteisen ehdotuksen, joka toimii pohjana tuleville päätöksille Houtskarin
kunnanosan koulutilojen järjestämistavasta. Selvityksessä tulee ottaa huomioon
tässä valmistelussa esille tuodut vaihtoehdot ja niitä tulee tarkastella käyttäjien
tarpeiden, taloudellisten edellytysten sekä rakennus- ja kaavateknisten
ratkaisujen perusteella.”
Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja varhaiskasvatuspäällikkö Pia Hotanen
osallistuvat keskusteluun.
Ehdotus

Houtskarin lautakunta keskustelee asiasta.

Liite

1. Träskin koulun sijoitus, lista hyödyistä ja haitoista
Keskusteluun osallistui myös kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, Träskin koulun ja
Houtskarin päiväkodin työntekijöitä sekä muutama Houtskarin lautakunnan
varajäsen.

Päätös

Houtskarin lautakunta pitää tässä vaiheessa ensimmäisenä vaihtoehtona sitä,
että Träskin koulun toiminnan tulee pysyä Träskissä. Koulu tulee kunnostaa
vaatimusten mukaiseksi lapsille turvalliseksi työympäristöksi tai purkaa ja korvata
uudella rakennuksella. Koulun ympärille on vuosien varrella luotu erilaisten
fyysisten aktiviteettien keskus.
Koulu on hyvin varustettu, sen piha on yli hehtaarin kokoinen ja sillä on
miniareena, nykyaikaiset leikkivälineet, urheilukenttä, joka toimii talvisin
luistinratana, urheiluhalli ja valaistu kuntorata, joka toimii talvisin hiihtolatuna.
Koulussa on vasta kunnostettu käsityöluokka. Lisäksi koko kompleksi on
hakelämmitteinen.

Tiedoksianto

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, kaupunginhallituksen teknisten
tukipalvelujen jaosto, talouspäällikkö
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__________________
Houtskarin lautakunta 12.12.2019 § 45
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto on päättänyt edetä
seurakunnan kanssa yhdessä toteutettavassa Näsbyn uudisrakennushankkeessa.
Träskin koulun rakenteita tutkitaan ja uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen
konseptisuunnittelua Träskiin jatketaan.
Houtskarissa ajatellaan yleisesti, että koulun pitää jatkossakin toimia Träskissä,
jossa on liikuntahalli, hyvin varustettu koulun piha ja kaupungin metsäalue
pururatoineen/hiihtolatuineen.

Oheismateriaali

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 4.12.2019 § 151

Ehdotus

Houtskarin lautakunta pitää kiinni aikaisemmasta päätöksestään, että
kouluopetus pitää järjestää Träskissä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään tiedoksi, että nimilista, jossa on 355 allekirjoitusta sen puolesta, että
kouluopetuksen pitää olla Träskissä, on luovutettu valtuuston puheenjohtajalle
Tarja Rinteelle ennen kaupunginvaltuuston 10.12.2019 pidettyä kokousta. Listan
luovuttivat Anna-Maria Mårtensson ja Wilma Karlgren.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto,
kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, talouspäällikkö
__________________

Houtskarin lautakunta 08.01.2020 § 4
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Kaupungin kiinteistötyöryhmä vierailee Houtskarissa tutustuakseen koulu- ja
päiväkotikiinteistöihin ja puhuakseen henkilöstön ja Houtskarin lautakunnan
kanssa.
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Ehdotus

Houtskarin lautakunta ja kaupungin kiinteistötyöryhmä keskustelevat
kouluasiasta.

Päätös

Koulukiinteistötyöryhmän jäsenet Markku Orell, Maj Björk, Harri Lehtinen, Ulrika
Lundström, Pia Hotanen, Seppo Pihl, Jonas Nylund, Heidi Saaristo-Levin, Katriina
Sulonen ja Petra Palmroos olivat vieraana aluelautakunnan kokouksessa.
Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, varhaiskasvatuspäällikkö Pia Hotanen ja
kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl esittelivät Houtskarin koulua/päiväkotia koskevat
ajankohtaiset suunnitelmat ja ajatukset. Tällä hetkellä selvitetään kolmea
vaihtoehtoa: Träskin koulurakennuksen remonttia, uutta koulurakennusta
Träskiin ja Näsbyn päiväkotirakennuksen laajennusta. Näsbyn vaihtoehdossa
selvitetään myös yhteistyötä seurakunnan kanssa. Sivistyslautakunta ja
kiinteistötyöryhmä haluavat päiväkodin ja koulun olevan tulevaisuudessa
samassa rakennuksessa. Tämän jälkeen seurasi yleistä keskustelua eri
vaihtoehtojen eduista ja haitoista. Kaupunki järjestää vanhemmille ja muille
kiinnostuneille avoimen infotilaisuuden Houtskarissa 26.2. Tavoitteena on, että
päätös koulun ja päiväkodin sijainnista voidaan tehdä kaupunginvaltuuston
toukokuun kokouksessa.

Tiedoksianto

Ulrika Lundberg, Pia Hotanen, Seppo Pihl, Träskin koulu, Houtskarin päiväkoti
__________________

Houtskarin lautakunta 11.02.2020 § 13
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Prosessi jatkuu eri toimielimissä. Esitellään nykytilanne.

Oheismateriaali

Träskin koulun henkilöstön mielipide
Houtskarin päiväkodin henkilöstön mielipide
Houtskärs Hem och Skola -yhdistyksen mielipide
Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, 20.1.2020, § 4
Sivistyslautakunta, 30.1.2020, § 6

Ehdotus

Houtskarin lautakunta merkitsee informaation tiedoksi ja keskustelee siitä.

Päätös

Lautakunta totesi, että asiassa on nyt monia epävarmoja tekijöitä ja että tiedot ja
kustannusarviot ovat vielä puutteellisia. Keskustelun aikana painotettiin sitä, että
vaihtoehto, jossa päiväkoti jatkaa toimintaansa Näsbyssä ja koulu Träskissä, on
Houtskarille paras sekä kustannusten että toiminnan kannalta. Osa
päiväkotirakennuksesta voidaan muuttaa asunnoksi tai tarkoituksenmukaiseksi
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kokoushuoneeksi. Uusi koulurakennus rakennetaan Träskiin. Lautakunta pyytää,
että tätä vaihtoehtoa selvitetään vielä.
Tiedoksianto

Sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto,
kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, kiinteistötyöryhmä, Ulrika
Lundberg, Pia Hotanen, Seppo Pihl, Träskin koulu, Houtskarin päiväkoti
__________________

Houtskarin lautakunta 02.09.2020 § 33
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Houtskarin lautakunnan viime kokouksen jälkeen Träskin koulu on ollut esillä
sivistyslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa, sivistyslautakunnassa ja
kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaostossa sekä
kaupunginhallituksessa. Houtskarissa pidettiin yleinen tiedotustilaisuus 26.2.,
jonka jälkeen tehtiin vaikutusten arviointi. Vaikutusten arvioinnissa huomioitiin
vanhempien, päiväkodin, koulun ja Houtskarin lautakunnan ilmaisemat
mielipiteet.
Sivistyslautakunta ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto ovat molemmat
ehdottaneet, että Träskin kylään rakennetaan uusi koulurakennus, joko uutena
osana vanhan jatkeeksi tai omana erillisenä rakennuksena. Päiväkoti jatkaa
nykyisessä rakennuksessaan Näsbyn kylässä, mutta rakennuksesta osa rajataan
vuokrakäyttöön, esimerkiksi yhdistyksille.
Teknisten tukipalvelujen jaoston mukaan suunnitelmissa on tällä hetkellä purkaa
koulurakennuksesta osa. Keittiö ja teknisen käsityön tila säilytetään. Ruokasali +
aula sekä kolme uutta luokkaa rakennetaan uudisrakennuksena, mutta kuitenkin
niin, että ne tulevat vanhan keittiön ja käsityöluokan yhteyteen. Seinämaalaus
suojellaan. Vanhan koulurakennuksen muut osat rajataan pois koulutiloista.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt investointivaiheen kuvauksen. Kustannusarvio
on 1,18 miljoonaa euroa. Päiväkodin peruskorjauksen yhteydessä tehtävien
toiminnallisten muutosten kustannusarvioon 58 000 euroa.
Työlle tehdyn aikataulun mukaan koulu otetaan käyttöön 2021 loppuun
mennessä.

Oheismateriaali

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 15.4.2020 § 28: Investointihanke:
Koulu ja päiväkoti Houtskarissa
Sivistyslautakunta 20.4.2020 § 29: Investointihanke Päiväkoti ja koulu, Houtskari
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Sivistyslautakunta 10.6.2020 § 38: Investointihanke Houtskarin päiväkoti
Kaupunginhallitus 29.6.2020 § 124: Träskin koulun remontin vaihtoehdot
Piirustuksia (Kh 29.6.2020)
Ehdotus

Lautakunta merkitsee suunnitelmat ja päätökset tiedoksi ja keskustelee niistä.

Päätös

Lautakunta toteaa, ettei uusia tietoja ole tullut ilmi.
__________________
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Houtskarin entisen kirjastorakennuksen irtaimisto
686/02.07.00.01/2019
Houtskarin lautakunta 11.03.2020 § 23
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Levin Timantti Oy voitti tarjouskilpailun kirjastorakennuksesta, ja
kaupungingeodeetti päätti myynnistä 2.3.2020.
Rakennuksessa on vielä jonkin verran kaupungin omistamaa irtaimistoa, lähinnä
hyllyjä. Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus on pyytänyt, että lautakunta ottaa
kantaa siihen, miten jäljelle jäävän irtaimiston kanssa toimitaan.

Ehdotus

Lautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Sen jälkeen, kun kaupungin tarvitsema irtaimisto on poistettu, ehdotetaan, että
jäljelle jäävää irtaimistoa tarjotaan ensisijaisesti Houtskärs Kulturgillelle ja sen
jälkeen muille houtskarilaisille yhdistyksille.

Tiedoksianto

Karolina Zilliacus
__________________

Houtskarin lautakunta 02.09.2020 § 34
Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com
Kirjastorakennus on nyt tyhjennetty ja luovutettu uudelle omistajalle.
Kirjastorakennuksen irtaimistosta huutokaupattiin 16.8. ne osat, joille
kaupungilla tai yhdistyksillä ei ollut käyttöä. Lähes kaikki huutokaupattu
irtaimisto löysi uuden omistajan huutokaupassa tai sitä seuraavina päivinä. Tulot
menivät Houtskärs Kulturgille -yhdistykselle.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________
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Houtskarin lautakunta 02.09.2020 § 35

Valmistelija
Esittelijä

Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
Puheenjohtaja Christer Friis, puh. 040 573 2088
christer.friis@gmail.com

Ehdotus

Lautakunta merkitsee seuraavat asiakirjat tiedoksi:
1.

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kuulutus 12.3.2020: lunastuksen valmistelu
luonnonsuojelutarkoitukseen, Houtskarin lehdot ja Saaristomeri.

2. Kaupunginhallitus 30.3.2020 § 50: Lausunto valituksesta koskien
vesihuoltolaitoksen vuoden 2020 taksoja.
3. Rakennus- ja ympäristölautakunta 1.4.202 § 60: Oikaisuvaatimus
kaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksestä 2.3.2020 nro 7, Houtskarin
entisen kirjaston myynnin täytäntöönpano.
4. Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 7.4.2020 § 37:
Energian kilpailutus Houtskarissa.
5. Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2020 § 40: Anomus vanhustyön ohjaajan
viran julistamisesta haettavaksi, Fridhem/Houtskari.
6. Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 15.4.2020 § 28:
Investeringsprojekt: Skola och daghem i Houtskär.
7. Fimea 17.4.2020: Myöntää Paraisten 2. apteekin (Nauvon apteekki)
apteekkari Sirpa Reginalle luvan pitää apteekin palvelupistettä M-Market
Houtskär Ab:n yhteydessä.
8. Kulttuurilautakunta 22.4.2020 § 21: Toiminta-avustukset, liikuntatoiminta.
Houtskärs idrottsförening rf, 1 000 euroa.
9. Kulttuurilautakunta 22.4.2020 § 27: Toiminta-avustukset, lapsi- ja
nuorisotoiminta. Houtskärs Ungdomsförening rf, 700 euroa ja Houtskärs
Frivilliga Brandkår rf, 700 euroa.
10. Sivistyslautakunta 20.4.2020 § 29: Investointihanke Päiväkoti ja koulu,
Houtskari.
11. Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.5.2020 § 73: Oikaisuvaatimus
toimenpidelupapäätöksestä 2019-176 13.3.2020 § 198, laiturin
rakentaminen kiinteistölle 445-663-5-3.
12. Sivistyslautakunta 10.6.2020 § 38: Investointihanke Houtskarin päiväkoti.
13. Sivistyslautakunta 10.6.2020 § 40: Kutsutaksi kesällä 2020.
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14. Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.6.2020 § 62:
Valaistuksen lopettaminen asemakaava-alueiden ulkopuolisella tieverkolla.
15. Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2020 § 51: Saariston neuvolatoiminnan ja
kouluterveydenhuollon uudelleenjärjestämistä koskeva pilottihanke.
16. Opetuspäällikön päätös nr 420, 12.6.2020: Ostoliikenne ajalle 1.1.2021 –
31.12.2023 sisältäen option vuosille 2024 -2025, Osa 16: Koko päivän
kattavat kuljetukset Houtskarin kunta-alueella. Ataxi Andersson Oy Ab
valittiin.
17. Kaupunginhallitus 29.6.2020 § 124: Träskin koulun korjausvaihtoehdot.
18. Kaupunginhallitus 17.8.2020 § 151: Christer Friisin aloite saariston
vierasvenesatamille asetetusta talousveden kapasiteettimaksusta
luopumisesta.
19. Houtskaria koskevat rakennusluvat, toimenpideluvat ja ilmoitukset.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________
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Ajankohtaiset asiat
Houtskarin lautakunta 02.09.2020 § 36

Ajanjohtaisia asioita ei kirjattu.
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Anvisningar om hur man begär omprövning och besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Houtskärsnämnden
Besvärsförbud och vad förbudet grundar sig på

2.9.2020

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet får enligt 136 § i kommunallagen omprövning inte begäras eller
kommunalbesvär anföras över beslutet:
Paragrafer:
26-36
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom man enligt 134 § i kommunallagen får begära omprövning av beslutet.
Paragrafer:
Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen, nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem får begära
omprövning av beslutet. Omprövning begärs hos organet i fråga, också då det gäller beslut av en sektion i organet eller en myndighet som lyder under
organet. Om stadsstyrelsen med stöd av 92 § i kommunallagen till behandling har tagit upp ett ärende som en underlydande myndighet eller sektion har
fattat beslut i, ska begäran om omprövning av beslutet behandlas i stadsstyrelsen. Av begäran om omprövning ska framgå vad som yrkas och vad det
grundar sig på. Handlingen ska undertecknas av den som begär omprövning.
Kontaktuppgifter: Houtskärsnämnden, Houtskärs områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21760 Houtskär, pargas@pargas.fi.
Paragrafer:
Tidsfrist: En begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsanvisning
Ändring i ett beslut som stadsstyrelsen eller en nämnd meddelat med anledning av en begäran om omprövning får sökas hos förvaltningsdomstolen genom
kommunalbesvär. Besvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet som har fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter eller beslutet annars strider mot lag. Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.
Kontaktuppgifter: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettgatan 2-4, 20101 Åbo, turku.hao@oikeus.fi.
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kommunalbesvär, paragrafer:
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Tidsfrist: Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Rätt att begära omprövning och besvärsrätt har den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt
kommunmedlemmarna, § 137 i kommunallagen. Ändring i ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär
endast av den som gjorde begäran om omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär också av part och kommunmedlemmarna.

Delfåendet av beslut
Vid vanlig delgivning per post genom brev till mottagaren anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte
något annat visas. Ett ärende anses ändå ha kommit till en myndighets kännedom den dag brevet anlände. Vid vanlig elektronisk delgivning anses ärendet
ha blivit delgivet tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. Vid bevislig delgivning framgår tidpunkten för delfåendet av
mottagningsbeviset. En kommunmedlem och en sådan kommun som avses i 137 § 2 mom. i kommunallagen anses ha fått del av ett beslut 7 dagar efter det
att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Besvärsskrift
I besvärsskriften ska man meddela förvaltningsdomstolen följande:

vilket beslut som överklagas

till vilka delar ändring söks i beslutet

på vilket sätt beslutet borde ändras

på vilka grunder ändring söks

ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation.
Besvärsskriften ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som uppgjort den. Om endast den som uppgjort besvärsskriften
undertecknat den, ska också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.
Rättegångsavgift: Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter uppbärs en rättegångsavgift om 260 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna ska lämnas in till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen,
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid
att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

DELGIVNING AV BESLUT
Protokollet har lagts fram offentligt
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Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät:
26-36
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimus:
Pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.
Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle, myös kun kyse on toimielimen jaoston tai toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä. Jos
kaupunginhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut käsiteltäväkseen asian, jossa sen alainen viranomainen tai jaosto on tehnyt päätöksen,
oikaisuvaatimus päätöksestä on käsiteltävä kaupunginhallituksessa. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Yhteystiedot: Houtskarin lautakunta, Houtskarin aluekonttori, Näsbyvägen 214, 21760 Houtskari, parainen@parainen.fi.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusaika: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusosoitus
Kaupunginhallituksen tai lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.
Valituksen 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 ennen valitusajan päättymistä.
Yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsenellä, kuntalain 137 §. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen ja kunnan jäsen.

Päätöksen tiedoksisaanti
Tavallisessa tiedoksiannossa postitse kirjeellä vastaanottajalle vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa asia katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Todisteellisessa tiedoksiannossa
tiedoksisaannin ajankohta käy ilmi saantitodistuksesta. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava hallinto-oikeudelle

mihin päätökseen haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta

minkälainen muutoksen tulisi olla

mitkä ovat muutosvaatimuksen perusteet

valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä
on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaan muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan 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 valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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