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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 22.9.2020 § 43

Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että etäyhteydellä kokoukseen osallistui ympäristölautakunnan jäsenistä Merita Buck ja nuorisovaltuuston edustaja Mico Alanen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp.ltk 22.9.2020 § 44

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yrjö Welling ja Liisa Kuusikko.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Ymp.ltk 22.9.2020 § 45
1.

Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 7.8.2020 – 17.9.2020 tekemät päätökset on julkaistu Gambit Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh., 050 561 0459
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Merkitään tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ASUINRAKENNUKSEN PURKULUPA

Ymp.ltk 22.9.2020 § 46

Tilalle 152-403-0001-0041 on haettu purkulupaa puolitoistakerroksisen, satulakattoisen, mineriittikatteisen pieneen asuinrakennukseen. Talo sijaitsee Väkkärinmäen
alueella, ja se sisältyy Isonkyrön yleiskaavan 2030 sk-2 alueelle (Kyläkuvan säilyttämisen kannalta merkittävä rakennus- tai aluekokonaisuus). Kaavamääräyksen
mukaan alueella olevien rakennuksen purkamiseen tulee hakea MRL:n 127§:n mukainen lupa, jos purkaminen voi aiheuttaa arvokkaan kyläkuvan turmeltumisen.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh., 050 561 0459 etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen purkuluvan.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Ymp.ltk 22.9.2020 § 47
Liitteenä on kunnanhallituksen antamat talousarvion v. 2021 ja taloussuunnitelman
vv. 2021-2023 laatimisohjeet.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi, 06-470 1231, antti.lammi@isokyro.fi

RT:N EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukainen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

22.9.2020

Sivu

70

ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA VAPAUTTAMINEN
Ymp.ltk 22.9.2020 § 48

Omistaja on hakenut omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon. Liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen.
Hakija on hakenut osoitteessa x sijaitsevalle kiinteistölle vapauttamista vesijohtoon
liittämisestä. Hakemus on jätetty 10.2.2020.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijainnut rakennus on purettu arviolta vuonna 2014
- Vesimittari on poistettu huhtikuussa 2016
- Vedenkulutus vuodessa on 0m3
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 hakemuksen mukaan purettu 2014. Kiinteistön vesimittari on poistettu
6.4.2016. Hakemuksen perusteella kiinteistön vapauttamiselle liittymisestä yleiseen
vesijohtoverkostoon ei ole terveydensuojelullista estettä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi

RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
vesijohtoverkostoon liittämisestä.
Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin tietoihin. Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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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 vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset
täyttävää talousvettä.
Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle täyttyvät. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta voidaan pitää vähäisenä.
Myöskään terveydensuojelullisesta näkökulmasta vapauttamiselle ei ole esteitä.
Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen
maksu 100 €; poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä.
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
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA VAPAUTTAMINEN
Ymp.ltk 22.9.2020 § 49

Omistajat ovat hakeneet omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön kunnan
Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon. Liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen.
Omistajat ovat hakeneet kiinteistölle vapauttamista vesijohtoon liittämisestä. Hakemus on jätetty 13.5.2020.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee asumaton rakennus
- Kiinteistöllä on vesivessa ja jätevedet johdetaan saostuskaivoihin (2kpl), josta
jätevedet johdetaan suoraan avo-ojaan.
- Etäisyys vesistöön on n. 50 metriä
- Vedenkulutus vuodessa on 0m3
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 hakemuksen mukaan asumaton. Hakemuksen perusteella kiinteistön
vapauttamiselle liittymisestä yleiseen viemäriverkkoon ei ole terveydensuojelullista
estettä. Jos kiinteistön omistaja tai käyttötarkoitus muuttuu tai kiinteistöllä syntyvien
jätevesien määrä merkittävästi lisääntyy, tulee yleiseen viemäriverkostoon liittyminen harkita uudelleen.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi

RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen
viemäriverkostoon liittämisestä ehdollisena alla mainitusti ja täten luvan poiketa 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.
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset
täyttävää talousvettä.
Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle täyttyvät. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta voidaan pitää vähäisenä.
Myöskään terveydensuojelullisesta näkökulmasta vapauttamiselle ei ole esteitä.
Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen
maksu 100 €; poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä.
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
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 VIEMÄRIVERKOTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA, ISOKYRÖ (SALAINEN)
Ymp.ltk 22.9.2020 § 50

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 ei myönnä päätösesityksen mukaisesti vapautusta viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

22.9.2020

Sivu

75

OIKAISUVAATIMUSOHJE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
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: 43,44,45,47
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.
Pykälät : 46,48,49,50
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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