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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk11.2.2020 § 1

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp.ltk 11.2.2020 § 2

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merita Buck ja Liisa Kuusikko
___________

Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että 10 § käsiteltiin viimeisinä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Sivu
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT 2020
Ymp.ltk 11.2.2020 § 3
Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana
ja paikassa. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua
kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi 050 5610459 , antti.lammi@isokyro.fi.
RT:N
EHDOTUS:

Ympäristölautakunta päättää, että
- ympäristölautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2020 pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 18.30 virastotalossa ja tarvittaessa kokous voidaan pitää
muuallakin
- kutsu kokoukseen pyritään lähettämään kolme arkipäivää ennen kokousta,
mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muullakin tavalla
esim. puhelimitse

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN
Ymp.ltk 11.2.2020 § 4
Ympäristölautakunnan pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla allekirjoituksilla. Pöytäkirjat tarkastetaan viimeistään kolmantena kokousta
seuraavana arkipäivänä.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi 050 5610459 , antti.lammi@isokyro.fi.
RT:N
EHDOTUS:

Ympäristölautakunta päättää, että
- ympäristölautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 alkaen sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;
- julkipanoluettelo rakennustarkastajan tekemistä lupapäätöksistä pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi ja kunnan ilmoitustaululla päätösten tiedoksiantopäivää edeltävästä päivästä alkaen valitusajan.
Rakennustarkastajan tekemät muunlaiset päätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00
alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00 – 14.00 ja mikäli ko. päivä
on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;
-

määrätään kokousten pöytäkirjanpitäjäksi rakennustarkastaja Antti Lammi.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Sivu

11.2.2020

5

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN JA TAVOITTEIDEN HYVÄKSYMINEN
SEKÄ VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN TULOSYKSIKÖILLE
Ymp.ltk 11.2.2020 § 5
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § 7 hyväksynyt liitteen mukaiset ohjeet
vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanosta.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston
hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä päätettävä vastuuhenkilöistä.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi 050 5610459 , antti.lammi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2020 ja vahvistetaan ympäristölautakunnan käyttötalousosan määrärahat ja lautakunnan asettamat lisätavoitteet seuraavasti:
Ympäristötoimi (570):
Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi (5700):
Toimintatuotot 24 300 euroa, Toimintakulut - 138 376 euroa, Toimintakate
– 114 076 euroa
Vastuuhenkilö rakennustarkastaja
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA
Ymp.ltk 11.2.2020 § 6
Hallintosäännön 63 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen
puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä lautakunnan kokouksessa ao. osastopäälliköllä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta
päättää asianomainen toimielin.
Insinööri osallistuu vesihuolto- ja ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden valmisteluun
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi 050 5610459 , antti.lammi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta päättää, että:
Insinöörille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus ympäristölautakunnan kokouksiin.

PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Ymp.ltk 11.2.2020 § 7

1.

Rakennustarkastajan tekemät päätökset:

Rakennustarkastajan ajalla 13.12.2019 – 6.2.2020 tekemät päätökset on julkaistu
Gambit Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi 050 5610459 , antti.lammi@isokyro.fi.

EHDOTUS:

Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
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ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA VAPAUTTAMINEN
Ymp.ltk 11.2.2020 § 8
Kiinteistönomistaja 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.
Kiinteistönomistaja on hakenut otsikossa mainitussa osoitteessa sijaitsevalle kiinteistölle R:no XXX-XXX-XXX-XXX vapauttamista viemäriverkostoon liittämisestä. Hakemus on jätetty 26.9.2018.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee ympärivuotinen asuinrakennus.
- Kiinteistöllä on vesivessa ja jätevedet johdetaan kolmeen saostuskaivoon.
- Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella.
- Vedenkulutus vuodessa on 74m3.
- Etäisyys vesistöön on noin 300m.
- Omistaja on iäkäs.
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:
Hakijan omistama kiinteistö on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Kiinteistölle tulee
kunnallinen vesijohto ja hakemuksen mukaan kiinteistön vuosittainen vedenkulutus
on 76m3 (2018). Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään vesistöön on n. 300m. Kiinteistöllä on vesivessa. Wc- ja pesuvedet johdetaan
saostuskaivoihin (3 kpl), joiden yhteenlaskettu tilavuus on 7,5m3. Saostuskaivo tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön jätevesijärjestelmää voidaan pitää käyttöön nähden terveydensuojelulain näkökulmasta riittävänä. Näin ollen kiinteistön vapautukselle liittymisestä yleiseen viemäriin ei ole terveydensuojelullisia esteitä. Jos kiinteistön omistaja tai käyttötarkoitus
muuttuu tai kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä merkittävästi lisääntyy, tulee
yleiseen viemäriin liittyminen harkita uudelleen.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi 050 5610459 , antti.lammi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Ympäristölautakunta
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RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta ei myönnä kiinteistölle R:no XXX-XXX-XXX-XXX 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.
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen
vaatimusten mukaisesti.
Ympäristölautakunta katsoo, etteivät vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle täyty. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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 119/2001; 10 ja 11 §:t
Ympäristönsuojelulaki 527/2014; 155, 156, 202 ja 205 §:t
Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 23.4.2014)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien
PÄÄTÖS:

Päätettiin jättää pöydälle tarkempien selvitysten saamiseksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.2.2020
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VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA
Ymp.ltk § 11.2.2020 § 9
Kiinteistönomistaja 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.
Kiinteistönomistaja on hakenut kiinteistölle R:no XXX-XXX-XXX-XXX vapauttamista
viemäriverkostoon liittämisestä. Hakemus on jätetty 10.10.2019.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee ympärivuoteisessa asuinkäytössä oleva asunto
- Kiinteistössä on vesivessa ja jätevedet johdetaan saostuskaivoihin (1-2kpl)
- Vedenkulutus vuodessa on 119m³ (2018)
- Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt kiinteistölle aikaisemmin määräaikaisen vapautuksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 30.6.2019 saakka (Ymp.ltk 30.10.2018 § 130).
Vapautuksen hakijalle on lähetetty kuulemiskirje 23.10.2019. Kuulemiskirjeeseen on
pyydetty vastausta 15.11.2019 mennessä. Asiakas on toimittanut lisätietoja kirjeitse
8.11.2019.
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 119m³ (2018). Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kiinteistön sijaitsee vesistön välittömässä läheisyydessä.
Kiinteistöllä on vesikäymälä. Wc- ja pesuvedet johdetaan saostuskaivoihin (1-2kpl).
Saostuskaivoista jätevedet imeytetään maahan. Saostuskaivot tyhjennetään kerran
vuodessa. Ympärivuoteisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön vedenkulutusta ei
voida pitää vähäisenä eikä kiinteistön jätevesijärjestelmää voida pitää terveydensuojelulain näkökulmasta riittävänä mm. vesistön läheisyydestä johtuen. Vapautukselle
ei näin ollen ole terveydensuojelun näkökulmasta perusteita. Mikäli vapautus kuitenkin päätetään myöntää, suositellaan määräaikaisen vapautuksen myöntämistä. Jos
kiinteistön omistaja, käyttötarkoitus tai kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä merkittävästi lisääntyy, tulee yleiseen viemäriin liittymistä harkita uudelleen.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi 050 5610459 , antti.lammi@isokyro.fi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
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RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta ei myönnä hakijan kiinteistölle 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, ettei vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle täyty. Vapautukselle ei ole terveydensuojelun näkökulmasta perusteita.
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 119/2001; 10 ja 11 §:t
Ympäristönsuojelulaki 527/2014; 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
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VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA, ISOKYRÖ (SALAINEN)
Ymp.ltk 11.2.2020 § 10

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 050 5610459 , antti.lammi@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.
________
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ymp.ltk 11.2.2020 § 11
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut kiinteistön omistajaa 23.8.2019 päivätyllä kirjeellä liittämään kiinteistönsä viemäriverkostoon 16.9.2019 mennessä. Jos kehotusta ei noudateta määräaikaan mennessä, asia käsitellään ympäristölautakunnassa ja omistajaa velvoitetaan liittymään viemäriin.
Omistaja ei noudattanut kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin hänelle lähettiin
14.10.2019 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 31.10.2019 mennessä. Kiinteistönomistaja ei ole ollut yhteydessä Isonkyrön kuntaan määräaikaan mennessä.
Vesihuoltolain (119/2001) 29 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka
rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta
säännöksen vastaista menettelyä taikka määrätä hänet täyttämään velvollisuutensa.
Ennen kiellon tai määräyksen antamista valvontaviranomaisen on mahdollisuuksien
mukaan neuvoteltava tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä rikkoneen kanssa. Vesihuoltolain 30 §:n mukaan valvontaviranomainen voi tehostaa 29 §:n nojalla
antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella taikka että toiminta keskeytetään tai
kielletään.
Ehdotus
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön omistajan saattamaan
kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen
jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajan täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Jos ympäristölautakunnan määräystä kiinteistön liittämisestä viemäriverkostoon ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä
3.000,00 € suuruisella uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toimintaalueen I-vaiheen kokouksessaan 29.3.2012 ja II-vaiheen 30.8.2012. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistö sijaitsee toiminta-alueella ja on väestörekisteritietojen mukaan 1 henkilön asuinkäytössä. Kiinteistön vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon mukaan ollut n. 23m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi, eikä liittäminen ole kohtuutonta liittymismatkan ollessa n. 40 m.
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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 (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN VASTINEPYYNTÖ KOSKIEN ISONKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN 11.12.2018 TEKEMÄÄ PÄÄTÖSTÄ NRO 142 KOSKEVAAN VALITUKSEEN
Ymp.ltk 11.2.2020 § 12
Valitus koskee Isonkyrön ympäristölautakunnan 11.12.2018 tekemää päätöstä nro
142; päätös olla myöntämättä kiinteistölle vapautusta viemäriverkostoon liittämisestä
ja täten lupaa poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräysten 5 §:stä.

RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta päättää antaa hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastineen.

PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN VASTINEPYYNTÖ KOSKIEN ISONKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN 22.1.2019 TEKEMÄÄ PÄÄTÖSTÄ NRO 8 OIKAISUVAATIMUKSEEN

Ymp.ltk 11.2.2020 § 13
Valitus koskee Isonkyrön ympäristölautakunnan 22.1.2019 tekemää päätöstä nro 8;
päätös hylätä oikaisuvaatimus ympäristölautakunnan pykälä 141 perusteettomana.

RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta päättää antaa hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastineen.

PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
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RAKENNUSLUPA KASVIHUONE
Ymp.ltk 11.2.2020 § 14

Tilalle 152-416-0019-0003 on haettu rakennuslupaa kasvihuoneen rakentamiseksi.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi 050 5610459 , antti.lammi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen rakennusluvan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 3,4,5,6
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi 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 Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 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:
Isonkyrön ympäristölautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan oikaisua
•
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•
millä perusteella oikaisua vaaditaan
•
oikaisuvaatimuksen 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 Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 1,2,7,8,12,13
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: : 3,4,5,6
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.
Pykälät : 9,10,11,14
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivänpäivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Ympäristönsuojelu- ja Vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain
mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.
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