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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 16.6.2020 § 43

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 16.6.2020 § 44

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Hyppönen ja Teija Mielty.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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16.6.2020

62

ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 16.6.2020 § 45
1.

Tekninen johtaja on myöntänyt toukokuun vuokrista alennusta erillisellä hakemuksella hakeneille yrityksille ja yhdistyksille; Taito Etelä-Pohjanmaa Oy, T:mi
Lakeuden PunaHilkka, Nansis Lunch & Ala Carte Oy, Fysiopiste Isokyrö.

2.

Tekninen johtaja on päättänyt valita Isonkyrön kunnan teknisen palvelualueen
siivoojan toimeen Wilairalk Pylväisen 1.9.2020 alkaen, toimen alkusijoituspaikka on Palvelukeskus. Päätös on tehty haastattelujen ja hakemusasiakirjojen
pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella. Haastatteluun on kutsuttu kolme hakijaa. Siivous- ja ruokapalvelujen palvelupäällikkö ja tekninen johtaja haastattelivat kaksi hakijaa.
3. Kunnanhallitus 1.6.2020 § 111 edellyttää lautakunnilta tarkkaa taloudenpitoa
sekä kehottaa lautakuntia ja palvelualueita pidättäytymään vain välttämättömissä hankinnoissa. Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
talousarvion 2020 investointiosaa muutetaan siten, että siitä poistetaan vuodelta 2020 seuraavat investointihankkeet: Pohjankyrön talon peruskorjauksen
suunnittelu, 30.000 €, Katujen korjaus peruskorjausohjelman mukaan,
150.000 € sekä Hulevesijärjestelmät hulevesien hallintasuunnitelman mukaan,
100.000 €. Rahoitussuunnitelmaa ei tässä vaiheessa muuteta.
4. Isonkyrön kunta on 10.10.2019 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa
vireille panemassaan hakemuksessa pyytänyt muutosta Kokkokankaan vedenottamon vedenottolupaan siten, että pohjavettä voidaan ottaa nykyisen luvan mukaiset kiinteistöt 13:16, 2:69 ja 13:21 sisältävältä nykyiseltä kiinteistöltä
152-411-31-2, nykyisen luvan kiinteistöt 3:23 ja 4:7 sisältäviltä nykyisiltä kiinteistöiltä 743-439-3-23 ja 743-439-4-38 sekä aiemmin vedenottolupaan sisältymättömältä kiinteistöltä 152-411-5-34 (korjattu). Vedenottomäärään ei haettu
muutosta.
Aluehallintovirasto muuttaa Länsi-Suomen vesioikeuden päätöstä nro
33/1980 C siten, että vettä saadaan ottaa nykyisten kiinteistöillä 152411-31-2 (kaivot K1, K2, K5 ja K6), 743-439-3-23 (kaivo K3) ja 743-4394-38 (kaivot K4 ja K8) sijaitsevien vedenottokaivojen lisäksi kiinteistölle
152-411-5-34 rakennettavasta kaivosta K7. Aluehallintovirasto muuttaa luvan
33/1980 C käyttötarkoitusta siten, että Isonkyrön kunnalla on lupa pohjaveden
ottamiseen vesihuoltolaitoksen ja sen toiminta-alueen vedensaannin turvaamiseksi. Aluehallintovirasto muuttaa aikaisemmassa luvassa Isonkyrön Vesihuolto Oy:lle myönnetyt oikeudet ja velvollisuudet kuulumaan Isonkyrön
kunnalle. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSISTA
Tekn.ltk 16.6.2020 § 46
Insinööri Jukka Kosonen on 29.5.2020 päivätyllä 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, puh. 050 413 9439
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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REKIPELLONTIEN NIMEN MUUTOS
Tekn.ltk 16.6.2020 § 47

Rekipellontien asukkaat ovat lähettäneet kunnalle liitteenä olevan kirjeen jossa pyydetään Rekipellontien nimen muuttamista Hyypäntieksi. Muutosta on perusteltu sillä
että Rekipelto on Vöyrin alueella olevan paikan nimi ja myös Vöyrillä on saman nimen tie, mikä aiheuttaa ongelmia. Pelastuslaitokselta on saatu puoltava lausunto
nimenmuutokseen.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy Rekipellontien nimen muutoksen Hyypäntieksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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KIINTEISTÖJEN PTS-toimenpideohjelma vuosille 2019-2025
Tekn. ltk 13.8.2019 § 67

Tekninen toimi on kartoittanut yhdessä insinööritoimisto Granlund Pohjanmaan
kanssa Isonkyrön kunnan omistamat kiinteistöt ja laatinut kiinteistöille PTS (pitkän
tähtäimen suunnitelma) suunnitelmat. Työ laadinnan yhteydessä haastateltiin kiinteistöjen huolto- ja käyttöhenkilöstöä. Kaikkiin kiinteistöistä kartoitettiin LVIAS- sekä
rakenne puolen peruskorjaustarpeet 5-10 vuoden ajanjaksolle.
Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmaan on tarkoitus toimia työkaluna kiinteistöjen korjausinvestointien ja huoltotoimien suunnitelmallisessa toteuttamisessa. PTS
on myös pohjatietona kiinteistöjen korjausvelan teknisen nykyarvon määrittämisessä. Yhteenvetoraportti laaditusta PTS-suunnitelmasta.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää;
- merkitä päivitetyn kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelman tiedokseen
-

PÄÄTÖS:

hyödyntää sitä jatkossa talousarvion laadinnassa sekä kiinteistöjen korjausinvestointien suunnittelussa.

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Tekn.ltk 16.6.2020 § 48

Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2020 on teknisen palvelualueelle yhdeksi kuluvan vuoden tavoitteeksi asetettu kiinteistöjen pitkän tähtäimen
suunnitelman (PTS) päivittäminen ja tuominen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi
30.6.2020 mennessä.
Tekninen palvelualue on alkuvuoden aikana päivittänyt viime vuonna laadittua PTSsuunnitelmaa vastaaman nykyhetken kiinteistöomaisuutta. PTS-suunnitelmassa esitetyillä korjauksilla pidetään kiinteistöt kunnossa ja käyttökelpoisina. PTSsuunnitelmissa esitetyt kustannukset ja korjaustarpeet ovat arvioita, ja kustannukset
tarkentuvat toteutussuunnittelun myötä. Kiinteistöjen kuntoa ja olosuhteita seurataan
jatkuvasti ja muutokset PTS-suunnitelmaan ovat näin mahdollisia. PTS-korjausten
vuosittainen toteutumien vahvistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta
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TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää;
-

PÄÄTÖS:

merkitä kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelman päivityksen tiedokseen sekä
antaa kiinteistöille laaditun päivitetyn pitkän tähtäimen suunnitelman kunnanhallituksen käsittelyyn

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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ALASOININTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 49
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Alasoinintien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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16.6.2020
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ANTILANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 50
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Antilantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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ANNALAN LATVA- JA POIKKITIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 51
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Annalan latva- ja poikkitien avustus
liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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EKSTAMMINTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 52
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Ekstammintien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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HANNILAN YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 53
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Hannilan yksityistien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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HEIKKILÄNMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 54
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Heikkilänmäentien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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HUHTALANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 55
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Huhtalantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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HÄLVÄN YHDYSTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 56
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Hälvän yhdystien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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KAUPPILANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 57
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Kauppilantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jani Frusti poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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KIRKKOSAARENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 58
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että hylätään Kirkkosaarentien avustus liitteen mukaisesti.
TJ:N MUUTETTU EHDOTUS:
Kokouksen aikana tekninen johtaja teki seuraavan päätös ehdotuksen,
Tekninen lautakunta päättää;
- antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää avustuksesta vahvistetun periaatteen
mukaisesti, mikäli Kirkkosaarentien tiekunta on järjestäytynyt lainmukaisesti
15.9.2020 mennessä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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KOLHOOSITIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 59
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että hylätään Kolhoositien avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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KORVENTIE 2 YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 60
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että hylätään Korventie 2 avustus liitteen mukaisesti.
TJ:N MUUTETTU EHDOTUS:
Kokouksen aikana tekninen johtaja teki seuraavan päätös ehdotuksen,
Tekninen lautakunta päättää;
- antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää avustuksesta vahvistetun periaatteen
mukaisesti, mikäli Korventie2 tiekunta on järjestäytynyt lainmukaisesti 15.9.2020
mennessä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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LAPINLUHDANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 61
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Lapinluhdantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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LAPINMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 62
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että hylätään Lapinmäentien avustus liitteen
TJ:N MUUTETTU EHDOTUS:
Kokouksen aikana tekninen johtaja teki seuraavan päätös ehdotuksen,
Tekninen lautakunta päättää;
- antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää avustuksesta vahvistetun periaatteen
mukaisesti, mikäli Lapinmäentien tiekunta on järjestäytynyt lainmukaisesti 15.9.2020
mennessä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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LARVALANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 63
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Larvalantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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LARVATIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 64
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Larvatien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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LOUKONTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 65
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Loukontien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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LUHDANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 66
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Luhdantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020

85

MARJAMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 67
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Marjamäentien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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OJALAN YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 68
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Ojalan yksityistien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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PAULARANNAN YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 69
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että hylätään Paularannan yksityistien avustus liitteen
TJ:N MUUTETTU EHDOTUS:
Kokouksen aikana tekninen johtaja teki seuraavan päätös ehdotuksen,
Tekninen lautakunta päättää;
- antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää avustuksesta vahvistetun periaatteen
mukaisesti, mikäli Paularannan yksityistien tiekunta on järjestäytynyt lainmukaisesti
15.9.2020 mennessä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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RATOOPOHJANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 70
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Ratoopohjantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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RAUHANKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 71
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Rauhankujan avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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RAUTATIE-VUORIONTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 72
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Rautatie-Vuoriontien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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SARVIKANKAANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 73
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Sarvikankaantien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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SAVIKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 74
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Savikujan avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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TERVAJOEN RANTATIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 75
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Tervajoen rantatien avustus liitteen
mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Maria Ikola poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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TERVAJOEN YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 76
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Tervajoen yksityistien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Beata Taijala poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi ja Pentti Salo toimi puheenjohtajana.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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TERVAJOKI-NAARAJOKI YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 77
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Tervajoki-Naarajoki yksityistien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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VALLIKUJAN YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 78
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Vallikujan yksityistien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Maria Ikola poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020
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VANHA KORVENTIE-VESITORNINTIEN YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN
KÄSITTELY
Tekn.ltk 16.6.2020 § 79
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2020. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 26 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka
mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Vanha Korvetie-Vesitornintie yksityistien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.6.2020

98

OIKAISUVAATIMUSOHJE TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 47, 49-79
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 tekninen lautakunta
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: 43-46,48
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: :47, 49-79
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

