
VIITASAAREN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Tekninen lautakunta § 112 16.12.2020

Postikujan ajoneuvopaikkoja koskevat maksut 1.1.2021 alkaen / Viitasaari

61/210/2020

Tekninen lautakunta  16.12.2020 § 112

Postikujalla on kaupungin ylläpidossa oleva paikoitusalue. Kyseinen pai koi-
tus alue on pääasiassa alueen liikekiinteistöjen käytössä. Alueen käytöstä on
pe rit ty maksu (5€/kk alv. 0%) paikkavarausten perusteella. Taksaa ei kui-
ten kaan ole virallisesti vahvistettu. Paikkavarausten ylläpidosta ja las ku tuk-
ses ta on vastannut teknisen toimen kanslisti. 
Alueen ylläpitokulut (talvi- ja ke sä kun nos sa pi to, sähkölaitteet ja säh kö ener-
gia) sekä tulot kirjataan tori ja puis to alueil le. Alueen sähköpisteitä ei voi
käyt tää ajoneuvojen lataukseen.  Si sä ti lan läm mit ti mien käyttöä ei ole kiel-
let ty, mutta käyttöä saattaa kui ten kin rajoittaa sähköjärjestelmän mitoitus.
Mi kä li lämmitystolppien sulakkeet ei vät kestä kuormitusta, ei sisätilan läm-
mi tin tä saa käyttää. Näissä ti lan teis sa tulee aina ottaa yhteyttä tekniseen toi-
meen mahdollisen ratkaisun löy tä mi sek si. Mikäli talvikauden alussa paik-
ko ja on vapaana, voidaan vapaista pai kois ta ilmoittaa esimerkiksi kau pun-
gin verkkosivuilla tai sosiaalisen me dian kanavissa.

Lisätiedot: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Salla Kumpulainen
puh. 040 714 4870

Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja:

 Tekninen lautakunta vahvistaa Postikujan paikoitusalueen paikkamaksut
1.1.2021 alkaen; Ajoneuvon paikkamaksua Postikujan paikoitusalueelta pe-
ri tään 5€/kk (alv. 0%) + kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. 

Päätös Hyväksyttiin. 

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet  22.12.2020 kuulutus, ote tiedoksi yhdyskuntatekniikan päällikkö
 ____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  22.12.2020

Kanslisti Mervi Kauppinen
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

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

Päätöksen tiedoksianto

Pöytäkirja on 22.12.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi

vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Viitasaaren kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Viitasaaren kaupunki / Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Posti- ja käyntiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Sähköpostiosoite: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
Faksinumero: 014 459 7515
Puhelinnumero: 014 459 7411

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua (päätöksen tekijä, päivämäärä ja pykälänumero)
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Viitasaaren kaupungin kirjaamosta.


