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** poistui 64 – 65 §:n ajaksi

kh:n edustaja
nuorisovaltuuston edustaja

Pukkinen Jaakko

kh:n edustaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin.
ASIAT §
56 - 66
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pentti Hänninen
Antti Lammi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa

13.11.2017

Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Pekka Kultti
Aika ja paikka

Yrjö Welling

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 14.11.2017 sekä kunnanviraston neuvonnassa 14.11.2017
klo 10.00 -14.00

Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Kirsti Huhtamäki
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 56 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp.ltk 57 §
PÄÄTÖS:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Kultti ja Yrjö Welling.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Ymp.ltk 58 §

1. Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 15.9. -31.10.2017 tekemät päätökset on lähetetty lautakunnalle sähköpostitse kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2017
Ymp.ltk 59 §
Kunnanvaltuusto on 13.10.2014 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Kunnanhallitus on 24.1.2011 § 29 antanut sisäisen valvonnan ohjeen.
Lautakunta ja sen alaiset vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta.
Kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy
määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4.,
31.8. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko.
talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Vuoden toisen kolmanneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla olla
66.6 %. Liitteenä olevasta raportista voidaan todeta rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen tulojen ja menojen toteutuma tarkasteltavalla ajanjaksolla.
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 5700:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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RAKENNUSLUPA POLYNO OY
Ymp.ltk 60 §
Polyno Oy hakee rakennuslupaa tuotantotilojen laajentamiseen Ritaalan kylässä tilalla 152-412-0002-0056.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06-470 1231,
antti.lammi@isokyro.fi
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen rakennusluvan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään, että Marjut Pukkinen jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi (hallintolaki
28.1 § kohta 3, intressijäävi)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUS ISONKYRÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA, ISOKYRÖ
Ymp.ltk 61 §
Kiinteistön omistajat hakevat vapautusta Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Samalla haetaan poikkeamista Isonkyrön
kunnan ympäristönsuojelumääräysten 5 §: stä.
Vesihuolto 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt
on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Päätösesitys on liitteenä.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231,
antti.lammi(at)isokyro.fi

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää 15.3.2018 asti voimassa olevan määräaikaisen vapautuksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta ehdollisena päätösesityksen
mukaisesti ja täten luvan poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5
§:stä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja myönnettiin liitteen mukaisen vapautus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

7.11.2017

86

VAPAUTUS ISONKYRÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA, ISOKYRÖ
Ymp.ltk 62 §
Kiinteistön omistajat hakevat vapautusta Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Samalla haetaan poikkeamista Isonkyrön
kunnan ympäristönsuojelumääräysten 5 §:stä.
Vesihuolto 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt
on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Päätösesitys on liitteenä.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231,
antti.lammi(at)isokyro.fi

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta ehdollisena päätösesityksen mukaisesti ja täten luvan poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja myönnettiin liitteen mukainen vapautus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUS ISONKYRÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA, ISOKYRÖ
Ymp.ltk 63 §
Kiinteistön omistajat hakevat vapautusta Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Samalla haetaan poikkeamista Isonkyrön
kunnan ympäristönsuojelumääräysten 5 §:stä.
Vesihuolto 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt
on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Päätösesitys on liitteenä.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231,
antti.lammi(at)isokyro.fi

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta ehdollisena päätösesityksen mukaisesti ja täten luvan poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja myönnettiin liitteen mukainen vapautus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUS ISONKYRÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA, ISOKYRÖ
Ymp.ltk 64 §
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.
Vesihuolto 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt
on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Päätösesitys toimitetaan esityslistan paperiversion mukana jäsenille.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231,
antti.lammi(at)isokyro.fi

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää myöntöpäivästä laskien 20 kuukauden määräaikaisen
vapautuksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta ehdollisena päätösesityksen
mukaisesti ja täten luvan poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5
§: stä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja myönnettiin liitteen mukainen vapautus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUS ISONKYRÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA, ISOKYRÖ
Ymp.ltk 65 §
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.
Vesihuolto 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt
on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Päätösesitys toimitetaan esityslistan paperiversion mukana jäsenille.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231,
antti.lammi(at)isokyro.fi

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää 22.1.2019 asti voimassa olevan määräaikaisen vapautuksen viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta ehdollisena päätösesityksen
mukaisesti ja täten luvan poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5
§:stä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja myönnettiin liitteen mukainen vapautus.

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: 59
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

60, 61, 62, 63, 64

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: 56, 57, 58
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 59
___________________________________________________________________
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

