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Taijala Beata
Salo Pentti
Annala Juha
Frusti Jani
Ikola Maria
Latvakoski Matti
Luhtala Maria
Mielty Teija
Varpula Tapani

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
varajäsen

Jaatinen Jenni
Hänninen Petri

khall:n edustaja
tekninen johtaja,
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
kunnanrakennusmestari
palvelupäällikkö
palvelupäällikkö
nuorisovaltuuston edustaja

Perttilä Jukka
Mantila Juha
Kattelus Sari
Heinilä Mimmi
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §

126- 131

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Beata Taijala

Petri Hänninen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa

5.12.2019

Allekirjoitus

Pentti Salo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Teija Mielty

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 10.12.2019 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00 14.00

Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Minna Vakkila
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 3.12.2019 § 126

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 3.12.2019 § 127

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Salo ja Teija Mielty.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 3.12.2019 § 128

1.

Asuntosihteeri-isännöitsijän viransijaisen määrääminen.
Asuntosihteeri-isännöitsijä Anu Muhonen on 25.9.2019 päivätyllä ilmoituksella irtisanoutunut virastaan siten, että viimeinen työpäivä on 30.11.2019.
Valitsen Jukka Kososen viransijaiseksi 16.11 - 1.12.2019 tai kuitenkin kauintaan
siihen saakka, kun uusi asuntosihteeri-isännöitsijä ottaa viran vastaan.

2. Hankintapäätös Isonkyrön vesihuoltolaitoksen vaiheen III automaatiourakoitsijan
tarjouksesta 17.4.2019.
Hyväksyn Automaatiourakoitsija Tom-Tronic Oy:n tarjouksen nro.191005 Kokkokankaan vedenottokaivojen sähköistyksestä ja automatisoinnista. Hankintapäätös koskee Kokkokankaalle rakennetavan vedenkäsittelylaitoksen automaation
rakentamista. Tarjous on osa kokonaisuutta, jossa Isonkyrön vesilaitoksen automatisaatio saadaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hankinnan kokonaisarvo
on 19.320,00 € (alv 0%).
3. Larvatien yksityistieavustuksesta päättäminen
Tekninen johtaja on päättänyt myöntää Larvatielle yksityistieavustuksen vuodelle
2019, teknisen lautakunnan vahvistaman periaatteen mukaisesti. Tekninen lautakunta on käsitellyt Larvatien yksityistieavustushakemuksen 22.10.2019 § 108
ja päättänyt antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää avustuksesta vahvistetun periaatteen mukaisesti, mikäli Larvatien tiekunta on järjestäytynyt lainmukaisesti 22.11.2019 mennessä.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitukset tiedokseen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSISTA
Tekn.ltk 3.12.2019 § 129
Insinööri Jukka Kosonen on päivätyllä 14.10.2019 liitteen mukaisella kirjeellä pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vapautushakemuksista viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteissä on esitetty vapautusta hakevat kiinteistöt. Vapautusta hakevat kiinteistöt sijaitsevat Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toimintaalueella. Vapautushakemuksiin voi tutustua tarkemmin kokouksessa.
Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää ympäristölautakunnalle, että:
- se ei ota kantaa yksittäisiin vapautushakemuksiin
- jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VESIHUOLLON VARAUTUMISSUUNNITELMA

Tekn.ltk 3.12.2019 § 130

Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.11.2018 37§ hyväksynyt Isonkyrön
kunnan talousarvion vuodelle 2019. Ko. talousarviossa on Vesihuoltolaitoksen tehtäväalueelle annettu tehtäväksi ”vesihuoltolaitoksen varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman laatiminen 30.9.2019 mennessä”.
Kunnan vesihuoltolaitoksella on ollut käytössä jo entuudestaan vesihuollon varautumissuunnitelma, joka on kirjoitettu vuonna 2012. Kyseinen varautumissuunnitelma
on päivitetty vastaamaan nykyhetken tilannetta syksyn 2019 aikana kunnan teknisen
palvelualueen toimesta.
Teknisen lautakunnan jäsenten on mahdollista tutustua vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmaan kokouksen yhteydessä. Vesihuollon varautumissuunnitelma ei
ole julkinen asiakirja Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 24 § 1
momentin 7. ja 8. kohtien perusteella.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee vesihuollon varautumissuunnitelman päivityksen
valmistumisen tiedokseen. Lisäksi tekninen lautakunta päättä, että suunnitelmaan
tehdään päivitykset uuden vesilaitoksen valmistuttua keväällä 2020, jolloin myös tuotantoeläintilojen tiedot päivitetään.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ANOMUS VESILASKUN KOHTUULLISTAMISESTA

Tekn.ltk 3.12.2019 § 131

Liitteenä asiakkaan anomus vesivuotovahingon aiheuttaman suuren vesilaskun kohtuullistamisesta. Kiinteistöllä on lämminvesivaraaja rikkoutunut, jolloin hukkaan on
valunut n. 125 m3 vettä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää, että kiinteistönomistajalle annetaan 188,79 euron (sis.
alv) hyvitys hukkaan menneestä vedestä. Hyvityksen suuruus on 35 % kokonaiskustannuksista.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät 131
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asian-osaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valitusaika
Valitusaika
Valitusaika
Otteen oikeaksi todistaa

30 päivää
30 päivää
14 päivää
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Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai 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.
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 ennen valitusajan päättymistä.
Ympäristönsuojelu- ja vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain
mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
126,127,128,129,130
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
131
___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

