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Tiistai 3.1.2017 klo 18.30 – 18.57
Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone
Heinonen Esa-Matias
Laine Tommi*)
Eerola Kaisa
Hakamaa Sari
Hakola Erja
Kuusikko Liisa
Karhu Henry
Keko Matti
Pukkinen Jaakko

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
varajäsen
kh:n pj

*) saapui 18.35 §:n 62 aikana
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Lammi Antti

rak.tarkastaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä

Nyrhinen Antti

kh:n edustaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin
ASIAT §
1 -8
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Esa-Matias Heinonen
Antti Lammi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa

5.1.2017

Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Erja Hakola
Aika ja paikka
Isonkyrön kunnanvirasto

10.1.2017

Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa Rakennustarkastaja

Liisa Kuusikko

Antti Lammi
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 1 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp.ltk 2 §
PÄÄTÖS:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Hakola ja Liisa Kuusikko.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Ymp.ltk 3 §
1.

Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 27.10. – 8.12.2016 tekemät päätökset on lähetetty
lautakunnalle sähköpostitse kokonaisuudessaan.

2.

Harri Hutri, FM, ympäristöasiantuntija Pohjanlumme Ky: Vesa Ulvinen ja Jarmo
Kiikka, Jaurinnevan kuormitustarkkailu v. 2016, Kuormitustiedot ja pintavalutuskentän puhdistusteho.

3.

Ely 17.11.2016 Kuulutus ojitustoimituksen päätöksen antamisesta. Lehmäjoen
yläosan ja Untamalanluoman alaosan ja sen sivuhaarojen peruskuivatus.

4.

Kvalt 19.9.2016/18 §, Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen, että kunnanvaltuuston 7.5.2012 § 86 hyväksymää viemärilaitoksen
toiminta-aluetta muutetaan siten, että Yryselän, Tuuralan, LoukonkylänVöyrinniemen sekä Perttilänmäen alueet poistetaan viemärilaitoksen toimintaalueesta, koska vesihuoltolain 8 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen tulee kyetä
huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja vesihuollosta perittävien maksujen tulee muodostua kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi sekä,
että vesihuoltolain 18 §:n mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että niillä pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit sekä muut kustannukset.
Ennen asian varsinaista käsittelyä kunnanjohtaja poistui kokouksesta klo
18.36–18.38 ja kunnanhallitus käsitteli kunnanjohtajan ja teknisen johtajan esteellisyyttä. Kunnanhallitus päätti hallintojohtajan esityksestä, että kunnanjohtaja ja tekninen johtaja eivät ole esteellisiä valmistelemaan ja esittelemään
asiaa, koska heille ei ole asian ratkaisusta hallintolain 28 §:n mukaista erityistä hyötyä tai vahinkoa.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin asian käsittelyn aikana klo 18.40–18.56.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06-470 1231,
antti.lammi@isokyro.fi
RT:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN JA TAVOITTEIDEN HYVÄKSYMINEN
SEKÄ VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN TULOSYKSIKÖILLE
Ymp.ltk 4 §
Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.11.2016/153 § hyväksynyt liitteen mukaiset
ohjeet vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosta.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston
hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä päätettävä vastuuhenkilöistä.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi, 06-470 1231 antti.lammi@isokyro.fi
RT:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2017 ja vahvistetaan ympäristölautakunnan käyttötalousosan määrärahat ja lautakunnan asettamat lisätavoitteet seuraavasti:
Ympäristötoimi (570):
Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi (5700):
Toimintatuotot 32.050 euroa, Toimintakulut - 109.873 euroa, Toimintakate
– 77.823 euroa
Vastuuhenkilö tekninen johtaja
Lautakunnan asettamat lisätavoitteet:
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA VAPAUTTAMINEN
Ymp.ltk 5 §

ISONKYRÖN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN /
Ymp.ltk 6 §

RAKENNUSLUPA ISONKYRÖN KUNTA
Ymp.ltk 7 §
Isonkyrön kunta hakee rakennuslupaa alavesisäiliön rakentamiseen tilalla 152-41113-63 Isonkyrön kunnan Palonkylässä.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06-470 1231,
antti.lammi@isokyro.fi
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen rakennusluvan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN

Ymp.ltk 10.5.2016/34 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu-vaatimuksen.
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:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Hallintovalitus, pykälät

5, 6, 7 §

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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1, 2, 3, 4, 8
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

