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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 44 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp.ltk 45 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa-Matias Heinonen ja Pekka Kultti.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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ILMOITUSASIAT
Ymp.ltk 46 §

1. Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 12.4.- 6.6.2018 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

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2018
Ymp.ltk 47 §
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 ensimmäisen kolmanneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla
olla 33,3 %. 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

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 48 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-405 omistajia
10.4.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 27.4.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistajat eivät noudattaneet kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin heille lähettiin
8.5.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 25.5.2018 mennessä. Kiinteistönomistajat eivät ole olleet 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-405 omistajat saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 vesistön välittömässä läheisyydessä. Kiinteistö on väestörekisteritietojen mukaan viiden asukkaan ympärivuotisessa käytössä ja sen vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon mukaan ollut n. 148m3. Vesihuoltolaitoksen
palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 49 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-402 omistajaa
23.3.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 9.4.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistaja velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistaja ei noudattanut kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin hänelle lähettiin
16.4.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 4.5.2018 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-402 omistajan saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 yhden asukkaan ympärivuotisessa käytössä.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
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Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:

Asia jätetään toistaiseksi käsittelemättä lisätietojen saamiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 50 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-416 omistajaa
27.2.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 16.3.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistaja ei noudattanut kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin hänelle lähettiin
23.3.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 9.4.2018 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-416 omistajan saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 yhden asukkaan ympärivuotisessa käytössä. Kiinteistön vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon
mukaan ollut n. 230m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 51 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-402 omistajaa
23.3.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 9.4.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistaja ei noudattanut kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin hänelle lähettiin
16.4.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 4.5.2018 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-402 omistajan saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Kiinteistön omistajan täytyy määräaikaan mennessä liittää kiinteistö viemäriverkostoon. Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 yhden asukkaan ympärivuotisessa käytössä. Kiinteistön vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon
mukaan ollut n. 42m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 52 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-405 omistajia
10.4.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 27.4.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistajat eivät noudattaneet kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin heille lähettiin
8.5.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 25.5.2018 mennessä. Kiinteistönomistajat eivät ole olleet 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-405 omistajat saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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. Kiinteistö on väestörekisteritietojen mukaan kahden asukkaan ympärivuotisessa käytössä ja sen vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon mukaan ollut n. 21m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 53 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteissa sijaitsevien kiinteistöjen 152-416- & 152416- omistajaa 27.2.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 16.3.2018 mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä,
asia käsitellään ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistaja on ollut yhteydessä Isonkyrön kuntaan, mutta ei noudattanut kehotusta
määräaikaan mennessä, jolloin hänelle lähettiin 23.3.2018 kuulemiskirje lausunnon
antamista varten 9.4.2018 mennessä. Kuulemiskirjeen jälkeen 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistöjen 152-416 & 152-416
omistajan saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin
liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa
tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29 §:n nojalla antamaansa määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
I-vaiheen kokouksessaan 29.3.2012 ja II-vaiheen 30.8.2012. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöt sijaitsevat toiminta-alueella ja ovat tietojemme mukaan ympärivuotisessa yrityskäytössä. Kiinteistöjen vuotuiset vedenkulutukset ovat viimeisimmän tiedon mukaan
olleet n. 35m3 & 42m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 54 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-406 omistajia
11.4.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 27.4.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistajat eivät noudattaneet kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin heille lähettiin
8.5.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 25.5.2018 mennessä. Kiinteistönomistajat eivät ole olleet 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-406- omistajat saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 vesistön välittömässä läheisyydessä. Kiinteistö on väestörekisteritietojen mukaan kahden asukkaan ympärivuotisessa käytössä ja sen vuotuinen
vedenkulutus on viimeisimmän tiedon mukaan ollut n. 81m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 55 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-409 omistajaa
7.3.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 26.3.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistaja oli puhelinyhteydessä kuntaan, mutta ei noudattanut kehotusta määräaikaan
mennessä, jolloin hänelle lähettiin 5.4.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten
23.4.2018 mennessä. Kiinteistönomistaja ei ole ollut tämän jälkeen 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-409- omistajan saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 neljän asukkaan ympärivuotisessa käytössä. Kiinteistön vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon
mukaan ollut n. 145m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018

51

KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 56 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-410 omistajia
27.2.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 16.3.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistajat eivät noudattaneet kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin heille lähettiin
23.3.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 9.4.2018 mennessä. Kiinteistönomistajat eivät ole olleet 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-410 omistajat saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 viiden asukkaan ympärivuotisessa käytössä. Kiinteistön vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon
mukaan ollut n. 134m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 57 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-415 omistajaa
11.4.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 27.4.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistaja ei noudattanut kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin hänelle lähettiin
8.5.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 25.5.2018 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-415 omistajan saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 neljän asukkaan ympärivuotisessa käytössä. Kiinteistön vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon
mukaan ollut n. 107m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018

54

Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:
Asia jätetään käsittelemättä tässä vaiheessa koska asiakas on jättänyt hakemuksen
liittymisestä viemäriverkostoon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 58 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-415 omistajaa
11.4.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 27.4.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Kiinteistönomistaja ilmoitti kirjeellä 17.4.2018, että kiinteistöllä on puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja yleiseen viemäriin liittyminen olisi
ajankohtaista mahdollisesti myöhemmin lähivuosina. Omistajaan oltiin yhteydessä
puhelimitse ja hänelle kerrottiin sekä liittymisvelvollisuudesta että pakkotoimista. Kehotuksesta huolimatta omistaja ei noudattanut kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin hänelle lähettiin 8.5.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 25.5.2018
mennessä. Kiinteistönomistaja otti yhteyttä puhelimitse, mutta ei noudattanut kehotusta 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-415 omistajan saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 yhden asukkaan ympärivuotisessa käytössä. Kiinteistön vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon
mukaan ollut n. 233m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018

56

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 59 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-415 omistajaa
11.4.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 27.4.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistaja ei noudattanut kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin hänelle lähettiin
8.5.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 25.5.2018 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-415 omistajan saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 yhden asukkaan ympärivuotisessa käytössä. Kiinteistön vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon
mukaan ollut n. 183m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018

58

Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 60 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-416 omistajaa
27.2.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 16.3.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistaja ei noudattanut kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin hänelle lähettiin
23.3.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 9.4.2018 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-416 omistajan saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 vesistön välittömässä läheisyydessä. Sen vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon mukaan ollut n. 81m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018

60

Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 61 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-414 omistajia
11.4.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 27.4.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistajat eivät noudattaneet kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin heille lähettiin
8.5.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 25.5.2018 mennessä. Kiinteistönomistajat eivät ole olleet 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-414 omistajat saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 vesistön välittömässä läheisyydessä. Kiinteistö on väestörekisteritietojen mukaan yhden asukkaan ympärivuotisessa käytössä ja sen vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon mukaan ollut n. 55m3. Vesihuoltolaitoksen
palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018

62

Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 62 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-409 omistajia
7.3.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 26.3.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistajat eivät noudattaneet kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin heille lähettiin
5.4.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 23.4.2018 mennessä. Kiinteistönomistajat eivät ole olleet 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-409 omistajat saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 kahden asukkaan ympärivuotisessa käytössä. Kiinteistön vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon
mukaan ollut n. 93m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 63 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-402 omistajia
23.3.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 9.4.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Kiinteistönomistajat vastasivat kehotukseen 23.3.2018 kirjeellä, jossa kertoivat nykyisen järjestelmänsä olevan mielestään riittävä ja kehotuksen kohtuuton taloudellisesti.
Puhelimitse käydyistä keskusteluista ja kehotuksista huolimatta omistajat eivät lähettäneet liittymis- tai vapautushakemusta määräaikaan mennessä, jolloin heille lähettiin
16.4.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 4.5.2018 mennessä. Kiinteistönomistajat lähettivät 28.4.2018 vastineen, jossa kertoivat tarkemmin kiinteistön käytöstä ja vedenkulutuksesta. Omistajat eivät reagoineet kehotukseen lähettää varsinainen
vapautus- tai liittymishakemus.
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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-402 omistajat saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain
29 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 vesistön välittömässä läheisyydessä.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 64 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-409 omistajaa
7.3.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 26.3.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistaja ei noudattanut kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin hänelle lähettiin
5.4.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 23.4.2018 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-409 omistajan saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 yhden asukkaan ympärivuotisessa käytössä. Kiinteistön vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon
mukaan ollut n. 52 m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON
Ympltk 65 §
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 152-406 omistajaa
11.4.2018 päivätyllä kirjeellä liittymään kunnalliseen viemäriverkostoon 27.4.2018
mennessä. Jos kehotusta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, asia käsitellään
ympäristölautakunnassa ja omistajat velvoitetaan liittämään kiinteistönsä viemäriverkkoon.
Omistaja ei noudattanut kehotusta määräaikaan mennessä, jolloin hänelle lähettiin
8.5.2018 kuulemiskirje lausunnon antamista varten 25.5.2018 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.
RT:N EHDOTUS:
Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta velvoittaa kiinteistön 152-406 omistajan saattamaan kirjallisesti vireille viemäriin liittymisen, esim. oheisen viemäriin liittymishakemuksen jättämisellä viemärilaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kiinteistön omistajien täytyy liittää kiinteistö viemäriverkostoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Jos ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta, se voi tehostaa vesihuoltolain 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Perustelut:
Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
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 sen vuotuinen vedenkulutus on viimeisimmän tiedon mukaan ollut n. 30m3. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki (19/2001) 4 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §, 32 §, 33 §
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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RAKENNUSLUPA KE CONSTRUCTION VAASA AB
Ymp.ltk 66 §
KE Contstruction Vaasa Ab on hakenut rakennuslupaa kolmen puolilämpimän varastorakennuksen rakentamiseen.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06-470 1231,
antti.lammi@isokyro.fi
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen rakennusluvan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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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: 47
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:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57,8, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika

14 päivää

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.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 44, 45, 46
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
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Pykälät 47
___________________________________________________________________
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

