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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 22.10.2019 § 60

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp 22.10.2019 § 61

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Kultti ja Liisa Kuusikko.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT

Ymp.ltk 22.10.2019 § 62
1. Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 6.9. – 17.10.2019 tekemät päätökset on julkaistu Gambit
Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA, ISOKYRÖ (SALAINEN)

Ymp.ltk 22.10.2019 § 63
Asia käsitellään salaisena (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
21.5.1999/621 24 § kohta 23)
Kiinteistön omistajat hakevat vapautusta Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Samalla haetaan poikkeamista Isonkyrön
kunnan ympäristönsuojelumääräysten 5 §: stä.
Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistö on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Päätösesitys on liitteenä.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää päätösesityksen mukaisen vapautuksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Mico Alanen poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Ympäristölautakunta
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VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

Ymp.ltk § 22.10.2019 § 64
Kuolinpesä on hakenut omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon. Liittämisvelvollisuudesta
vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kuolinpesä on hakenut kiinteistölle R:no 152-X-X-X vapauttamista viemäriverkostoon liittämisestä. Hakemus on jätetty 6.9.2019.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee asumaton talo.
- Vedenkulutus vuodessa on 0m3.
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt kiinteistölle aikaisemmin 5
vuoden määräaikaisen vapautuksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta
(Ymp.ltk 10.9.2013 § 56).
Lausunnot ja vastineet:
Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselta.
Vesihuoltolaitos ei ole ottanut kantaa yksittäisiin kohteisiin, vaan todennut, että jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.
Terveydensuojeluviranomainen on lausunut seuraavaa:
Kuolinpesän omistama kiinteistö on hakemuksen mukaan asumaton. Kiinteistön vedenkulutus on 0m³ (2018). Hakemuksen perusteella kiinteistön vapautukselle liittymisestä yleisen viemäriverkkoon ei ole terveydensuojelullista estettä. Jos kiinteistön
omistaja tai käyttötarkoitus muuttuu tai kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä merkittävästi lisääntyy, tulee yleiseen viemäriin liittyminen harkita uudelleen.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi
RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta myöntää hakijan kiinteistölle R:no 152-X-X-X toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen viemäriverkostoon liittämisestä ehdollisena alla mainitusti ja täten luvan poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.
• Käsitellyistä jätevesistä ei saa aiheutua vapautusaikana haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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• Jos olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat tai käsittelyjärjestelmän toimivuus heikkenee,
on kiinteistön liityttävä viemäriverkostoon kuuden kuukauden (6 kk) kuluessa muutoksesta
Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin tietoihin. Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.
Perustelut:
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan
järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle täyttyvät. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta voidaan pitää vähäisenä.
Myöskään terveydensuojelullisesta näkökulmasta vapautukselle ei ole esteitä.
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen
maksu 100 €; poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä.
Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki 10 ja 11 §:t
Ympäristönsuojelulaki 155, 156, 202 ja 205 §:t
Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 23.4.2014)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019

94

VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

Ymp.ltk § 22.10.2019 § 65
Kiinteistönomistajat ovat hakeneet omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön
kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon. Liittämisvelvollisuudesta
vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kiinteistönomistajat ovat hakeneet kiinteistölle R:no 152-X-X-X vapauttamista viemäriverkostoon liittämisestä. Hakemus on jätetty 2.9.2019.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee ympärivuotinen asuinrakennus
- Kiinteistössä on vesivessa ja jätevedet johdetaan kahteen saostuskaivoon
- Vedenkulutus vuodessa on 30 m³
- Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella
- Etäisyys vesistöön on noin 330 metriä
- Kohtuuttomat kustannukset
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt kiinteistölle aikaisemmin määräaikaisen vapautuksen 1.6.2018 saakka viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta
(Ymp.ltk 16.5.2017 § 30).
Vapautuksen hakijoille on lähetetty kuulemiskirje 24.9.2019. Kuulemiskirjeeseen on
pyydetty vastausta 10.10.2019 mennessä, mutta tällaista ei ole saatu, eivätkä hakijat
ole ottaneet muutoinkaan yhteyttä.
Lausunnot ja vastineet:
Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselta.
Vesihuoltolaitos ei ole ottanut kantaa yksittäisiin kohteisiin, vaan todennut, että jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.
Terveydensuojeluviranomainen on lausunut seuraavaa:
Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä. Käyttöaste n. 12kk/vuodessa (hakemuksen mukaan vain kesäisin). Kiinteistölle tulee kunnallinen vesijohto ja kiinteistön vedenkulutus on hakemuksen mukaan n. 60m³ (vuosi). Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään vesistöön on n. 330 metriä ja Kyrönjokeen 3km.
Kiinteistöllä on vesikäymälä. Wc- ja pesuvedet johdetaan saostuskaivoihin (3 kpl).
Saostuskaivojen alin rengas on pohjallinen. Saostuskaivot tyhjennetään 1-2 kertaa
vuodessa. Saostuskavioista jätevedet ohjataan maahanimeyttämöön. Ympärivuotisessa vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön vedenkulutusta voidaan pitää vähäisenä ja kiinteistön jätevesijärjestelmää terveydensuojelulain näkökulmasta riittävänä.
Vapautukselle ei näin ollen ole terveydensuojelun näkökulmasta estettä. Jos kiinteisPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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tön omistaja, käyttötarkoitus tai kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä merkittävästi
lisääntyy, tulee yleiseen viemäriin liittymistä harkita uudelleen. Koska kyseessä on
ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto, suositellaan määräaikaisen
vapautuksen myöntämistä.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi
RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta ei myönnä kiinteistölle R:no 152-X-X-X, vapautusta viemäriverkostoon liittämisestä eikä näin ollen lupaa poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.
Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin tietoihin. Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.
Perustelut:
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan
järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Ympäristölautakunta katsoo, ettei vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapauttamiselle täyty. Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon mukaan vapautukselle
ei ole terveydensuojelun näkökulmasta estettä.
Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen
maksu 60 €; poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä ja hylkäävän päätöksen
mukainen alennus.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki 10 ja 11 §:t
Ympäristönsuojelulaki 155, 156, 202 ja 205 §:t
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 23.4.2014)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

Ymp.ltk § 22.10.2019 § 66
Kuolinpesä on hakenut omistamalle kiinteistölle vapautusta Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon. Liittämisvelvollisuudesta
vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kuolinpesä on hakenut kiinteistölle R:no 152-X-X-X vapauttamista viemäriverkostoon liittämisestä. Hakemus on jätetty 17.9.2019.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee ympärivuotinen asuinrakennus
- Kiinteistössä on vesivessa ja jätevedet johdetaan kahteen saostuskaivoon
- Vedenkulutus vuodessa on 54m³
- Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella
- Kohtuuttomat kustannukset
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt kiinteistölle aikaisemmin 20
kk:n määräaikaisen vapautuksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta
(Ymp.ltk 7.11.2017 § 64).
Vapautuksen hakijoille on lähetetty kuulemiskirje 24.9.2019. Vapautuksen hakijat
ovat toimittaneet vastauksensa 10.10.2019. Tässä kirjeessä on esitetty hakijan näkemyksiä perusteiksi vapautuksen myöntämiselle. Annettujen tietojen perusteella ei
ole tullut esiin sellaista, että vapautus tulisi lain perusteella myöntää.
Lausunnot ja vastineet:
Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselta.
Vesihuoltolaitos ei ole ottanut kantaa yksittäisiin kohteisiin, vaan todennut, että jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.
Terveydensuojeluviranomainen on lausunut seuraavaa:
Kiinteistö on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Kiinteistölle tulee kunnallinen vesijohto ja kiinteistön vuosittainen vedenkulutus on 54m³ (2018). Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kiinteistö ei sijaitse vesistöjen välittömässä läheisyydessä.
Kiinteistöllä on vesikäymälä. Wc- ja pesuvedet johdetaan saostuskaivoihin (2 kpl).
Saostuskaivot tyhjennetään 2-3 kertaa vuodessa. Hakemuksen mukaan saostuskaivoista jätevedet ohjataan salaojaputkeen. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön vedenkulutusta voidaan pitää vähäisenä ja kiinteistön jätevesijärjestelmää terveydensuojelulain näkökulmasta riittävänä. Määräaikaiselle vapautukselle
ei näin ollen ole terveydensuojelun näkökulmasta estettä. Jos kiinteistön omistaja,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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käyttötarkoitus tai kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä merkittävästi lisääntyy, tulee yleiseen viemäriin liittymistä harkita uudelleen.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi

RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta ei myönnä hakijan kiinteistölle R:no 152-X-X-X vapautusta
viemäriverkostoon liittämisestä ja täten lupaa poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.
Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin tietoihin. Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.
Perustelut:
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan
järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle eivät täyty. Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon mukaan määräaikaiselle vapautukselle ei ole terveydensuojelun näkökulmasta estettä.
Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen
maksu 60 €; poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä ja hylkäävän päätöksen
mukainen alennus.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki 10 ja 11 §:t
Ympäristönsuojelulaki 155, 156, 202 ja 205 §:t
Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 23.4.2014)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2019
Ymp.ltk 22.10.2019 § 67
Kunnanvaltuusto on 13.10.2014 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Kunnanhallitus on 24.1.2011 § 29 antanut sisäisen valvonnan ohjeen.
Lautakunta ja sen alaiset vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta.
Kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy
määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4.,
31.8. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko.
talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Vuoden toisen kolmanneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla olla
66,6 %. Liitteenä olevasta raportista voidaan todeta rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen tulojen ja menojen toteutuma tarkasteltavalla ajanjaksolla.
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 5700:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Ymp.ltk 22.10.2019 § 68
Kunnanvaltuusto on vuoden 2019 talousarviossa kirjannut Ympäristölautakunnan
tehtäväksi rakennustyön valvonnasta perittävien maksujen tarkastamisen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt nykyiset rakennustyön valvonnasta perittävät maksut
28.4.2014.
Perittävät maksut kattavat tällä hetkellä rakennusvalvonnan menoista keskimäärin
noin kolmanneksen. Kuntaliiton suositusten mukaan tulisi rakennusvalvonnan menot
kattaa kokonaan perittävillä maksuilla.
Valmisteltu Isonkyrön kunnan rakennusvalvontataksa on uusittu vastaamaan paremmin nykyistä lainsäädäntöä. Maksujen korotuksessa on tavoiteltu hieman indeksin nousua suurempaa korotusta naapurikuntien maksutasot huomioon ottaen. Maksuja esitetään korotettavaksi vastaamaan paremmin tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin. Taksaesityksessä on myös joitain kohtia, joihin ei korotusta ole esitetty.
Kuntaliiton suosituksen mukaan kuntien tulisi tarkistaa maksujen euromäärät joka
vuosi. Tätä suositusta pyritään huomioimaan liitteen 13 §:n kohdassa kirjatulla rakennusvalvontataksan rakennuskustannusindeksiin sitomisella.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06 470 1231, antti.lammi@isokyro.fi
Liitteet: Isonkyrön kunnan rakennusvalvontataksa ja voimassaoleva rakennustyön
valvonnasta perittävät maksut.

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että:
- liitteenä oleva Isonkyrön kunnan rakennusvalvonnan taksan hyväksytään.
- kunnanvaltuuston 28.4.2014 hyväksymä ja 1.7.2014 voimaan tullut taksa kumotaan.
-keskustelun yhteydessä rakennustarkastaja korjasi päätösehdotustaan siten, että
kohtaan 2.6 lisätään uusi hinta teholtaan yli 2500kW kokoisille tuulivoimaloille.

PÄÄTÖS:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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POIKKEAMINEN KAAVASTA
Ymp.ltk 22.10.2019 § 69

Rakennushankkeeseen ryhtyvä hakee poikkeamaa joka koskee omakotitalon rakentamista tilalle 152-403-16-8. Omakotitalo koostuu asunto-osasta, harrastetilasta sekä varastotilasta ja on valtaosiltaan muuta kuin asuintilaa.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen luvan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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RAKENNUSLUPA MAATALOUDEN TUOTEVARASTO

Ymp.ltk 22.10.2019 § 70

Tilalle 152-409-9-80 on haettu rakennuslupaa metallirunkoisen maatalouden tuotevaraston rakentamiseksi.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06- 470 1111 etunimi.sukunimi@isokyro.fi
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen rakennusluvan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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MELUILMOITUS
Ymp.ltk 22.10.2019 § 71

NRC Group Finland Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta toiminnasta Isonkyrön kunnassa, osoitteessa Kortesluomantie 204. Tapahtuma-alueeseen kuuluu kiinteistöt 152-415-5-67, 152-871-1-1
ja 152-415-4-9. Toiminta liittyy radankorjaustöistä aiheutuvaan meluun.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06- 470 1111 etunimi.sukunimi@isokyro.fi

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen päätöksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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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:
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön ympäristölautakunta
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 kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Hallintovalitus, pykälät
63-66, 69-71

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019

106

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.
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 valitusasia-kirjat 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 60,61,62,67,68
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
___________________________________________________________________
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

